
 

 

 

Caros moradores e usuários,  

 
Segue a agenda dos próximos dias e resumo das notícias das duas últimas semanas 

referentes à ABM e ao entorno. Comunicados, novos convênios com descontos 

para associados e outros folders no fim deste informativo. 

 

AGENDA de 23.02 a 09.03 

24 e 25 de fevereiro: Festival de Verão – Saúde, Sustentabilidade e 

música - Mais de 30 expositores e gastronomia por até R$ 25,00 (mais 

informações no fim deste informativo) – Local: Downtown – Av. das Américas, 

500 – Hora: 14h  

27 de fevereiro: Reunião mensal do 31º CCS – Forças policiais e outros 

representantes do poder público 

02, 03 e 04 de março: Brechó + por -:  

08 de março: Dia Internacional da Mulher – A ABM parabeniza todas as 

mulheres não somente pela data, mas também, e principalmente, por todas as 

conquistas ao longo de todos esses séculos. 

 

 

NOTÍCIAS de 09.02.2018 a 23.02.2018 

 

 A partir de 27/02, alguns dos ônibus circulares Barra do sistema de transporte 
comunitário da ABM terão seus horários alterados (caráter experimental). Veja o 

comunicado mais abaixo. 

 Em virtude do carnaval, não houve roda de chorinho no Bosque no terceiro 

domingo de fevereiro. O evento de março, em 18 de março, está confirmado 

pelo grupo de chorinho parceiro da ABM – Choro no Recreio.  

 Em virtude da forte chuva que ocorreu na madrugada de 14 de fevereiro, a 

piscina da ABM ficou interditada para manutenção. Foram três dias de 
tratamento utilizando todos os procedimentos necessários e, a pedido da 

diretoria, mais um dia foi dedicado a referida operação. 

 Em 10 de fevereiro, foi realizado o tradicional baile de carnaval da ABM. Mais de 

100 famílias participaram dessa grande festa, que contou com a animação da 

Turma do Salsicha. Mais na Revista ABM de março (previsão de distribuição  a 

partir de 07 de março). 

 O Portal ABM, site oficial da Associação Bosque Marapendi, está passando por 

uma reformulação e, devido a esse processo, está em manutenção. Nova página 

nos próximos dias! Fiquem atentos! 

 Em 15 de fevereiro, entrou em vigor a nova grade de horários do sistema de 

transporte comunitário da ABM. As informações estão no novo guia de horários e 

itinerários, em novo formato, mais moderno e fácil de ser manuseado, e os 
condomínios assodiados receberam exemplares.  

 



 

 



 



 



 



 
 

Pedimos aos senhores síndicos que divulguem as informações acima para os 

moradores dos seus condomínios. 

 

 
Diretoria 

Av. Afonso Arinos de Melo Franco, nº 393 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. CEP: 

22631-455 

Tel.: (21) 2495-6911 / Fax: (21) 2495-9186.   www.portalabm.com.br 

 

 

 

http://www.portalabm.com.br/

