
 

 

 

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, convites e demais folders no fim 

deste informativo. 

 

AGENDA de 23.03 a 06.04 

24 e 25 de março: Bazar RR Eventos  realiza edição de Páscoa – 

Artesanato, roupas masculinas e femininas, calçados, bolsas e muito mais. 

Local: ABM – Av Afonso Arinos de Melo Franco, 393 – Hora: detalhada no 

convite no fim deste informativo.   

27 de março: aniversário da Guarda Municipal: 25 anos. 

30 de março: feriado – Paixão de Cristo – Secretaria da ABM: fechada/ 

Áreas esportivas: funcionamento normal (horário de feriado) 

01 de abril – Páscoa: A Associação Bosque Marapendi deseja a todos uma 

excelente Páscoa, com muita paz, amor e união.  

 

NOTÍCIAS de 09.03.2018 a 23.03.2018 

 

 Transporte – No feriado da próxima sexta, 30 de março, o sistema de 

transporte comunitário vai operar com o Circular Shopping (itinerário de sábado) 
e a grade de sábado será mantida. Veja comunicado no fim deste informativo.    

 Segurança - 31º CCS – Nesta última terça, 20, foi realizada a reunião de março 

do 31ºCCS no Íon Intelligent Center. Na ocasião, os novos delegados da 16ª 

DP e 42ª DP, Adriana Belém e Eduardo Freitas, respectivamente, 

apresentaram-se à comunidade. O presidente do 31º CCS e também da ABM, 

Ricardo Magalhães, compareceu representando as duas instituições. Mais 

informações na edição de abril da Revista ABM.  

 Novo site da ABM – O novo site da ABM está no ar, com um layout mais moderno 

e de fácil navegação! Banners com chamadas para os principais eventos e espaço para 

notícias são as principais novidades! A atualização ainda está em andamento. Caso você 
necessite de alguma informação que ainda não esteja no portal, solicite através 

do e-mail comunicacao@portalabm.com.br. Boa navegação! 
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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 
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