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Horário de funcionamento do Clube

SEDE - 7h às 22h - SEGUNDA A SEXTA  e de 8h às 18h Sábados, domingos e feriados.

Aberto com RESTRIÇÕES

• Secretaria da ABM - das 8h às 17h  DE SEGUNDA A SEXTA - limitado a duas pessoas por vez; 
• Quadras de tênis com agendamento prévio, sem aglomeração:
• Salão de Beleza com agendamento, cumprindo as regras estabelecidas no Decreto;
• Parques infantis Funcionamento com restrições vedado aglomeração de pesssoas, 
       distanciamento de 2m entre pessoas de famílias diferentes,  com os seguintes limites de 
       acordo  com a área (Sede máximo de 10 pessoas - Henrique Cordeiro máximo 6 pessoas
       Canal - máximo de 6 pessoas);
• Quadras e campos de futebol - liberadas para atividades recreativas, vedado aglomeração 
       de pessoas. Ao término da atividade esportiva não será permitida a permanência na área para 
       resenhas, bate papo, etc.
Permanecem FECHADOS:

• Piscina - previsão de abertura 12/08;
• Atividades de grupos no salão ( 3ª idade, coral e sueca);
• Churrasqueira;
• Quiosque do Tênis.



Horário de funcionamento do Clube

HENRIQUE CORDEIRO - 7h às 21h - SEGUNDA A SEXTA  e de 8h às 18h Sábados, domingos e feriados.

Aberto com RESTRIÇÕES:

•  Quadra de tênis com agendamento prévio;
•  Sala de Pilates e fisioterapias, sob responsabilidade do cessionários, cumprindo as regras 
   estabelecidas no Decreto;
•  Passagem para o Bosque;
•  Parques infantis funcionamento com restrições vedado aglomeração de pessoas.

ÁREA DO CANAL -  7h às 22h - SEGUNDA A SEXTA  e de 8h às 18h Sábados, domingos e feriados.

Aberto com RESTRIÇÕES:

•  Cantina  
•  Quadras e campos de futebol; 
•  Cachorródromo - funcionamento com restrições, vedado aglomerações de pessoas
Horários do Cachorródromo: Segunda a sábado: 07h às 22h / Domingo e feriados: 09h às 20h
(Quinta-feira: fechado de 12h às 16h para limpeza);
• Churrasqueiras - permanecem fechadas e sem utilização.



Regras de Ouro

Condições para acesso aos associados 
Prezamos pela saúde de nossos sócios, funcionários e prestadores de serviço.

Para acesso às dependências da associação é necessário:

• Ausência de sintomas de COVID-19;
• Não ter tido contato com doentes de COVID-19 nos últimos 14 dias;
• Temperatura corporal medida na entrada do clube (abaixo de 37,5oC);
• Uso de máscaras durante toda a permanência na associação.
• Cumprimento das “Regras de Ouro”.







CONTATO
Secretaria

(21) 2495-6911 / 2495-1684

Setor de Comunicação
Telefone: 21 99416-2186 (zap)

E-mail: secretaria@portalabm.com.br

E-mail: comunicacao@portalabm.com.br

@abm_associacaobosquemarapendi

associacaobosquemarapendi

www.portalabm.com.br



COMUNICADO IMPORTANTE

O ACESSO À ÁREA DA SEDE
SERÁ APENAS PELO PORTÃO 

DA AV. AFONSO ARINO DE MELO FRANCO, 393


