
 

 

 

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. Atenção: caso não esteja visualizando as imagens, clique 

com o botão direito do mouse para baixa-las. 

 

AGENDA de 20.04 a 04.05 

21 de abril - Feriado (Tiradentes)/ Sábado – Horário de funcionamento da ABM (todas as 
áreas): das 08h às 18h - Secretaria fechada. 

21 de abril – Transporte: neste feriado, a operação do sistema de transporte da ABM será 
somente Circular Shopping – Trajeto de sábado). Veja comunicado no fim deste informativo.  

22 de abril - Chorinho no Bosque – em caráter extraordinário (Chorinho no Bosque 
sempre no terceiro domingo de cada mês), o grupo Choro no Recreio tocará neste domingo 
no Bosque Marapendi. Ficou na cidade? Programe-se e divirta-se! Local: Bosque 
Marapendi – ao lado do container de segurança – Hora: das 10h às 13h. (*) Atenção: se 
chover, o evento será cancelado.  

23 de abril - Feriado (Tiradentes)/ Sábado – Horário de funcionamento da ABM (todas as 

áreas): das 08h às 18h - Secretaria fechada. 

23 de abril – Dia do Síndico: a ABM parabeniza todos os síndicos pela data, com carinho 
especial aos síndicos dos condomínios associados. Que a inspiração e o sucesso sejam 
perenes nesse importante trabalho, que é zelar pelo bem comum. Felicidades! 

30 de maio – Transporte: neste dia, a operação do sistema de transporte será normal. Veja 
comunicado no fim deste informativo 

01 de maio – Feriado (Dia Internacional do Trabalho)/ Terça-feira - Horário de 
funcionamento da ABM (todas as áreas): das 08h às 18h - Secretaria fechada. 

01 de maio – neste feriado, a operação do sistema de transporte da ABM será somente 
Circular Shopping – Trajeto de sábado). Veja comunicado no fim deste informativo. 

NOTÍCIAS de 06.04.2018 a 20.04.2018 
 

 Eleições na ABM – Em 09 de abril, durante a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da 
Associação, tomou posse a nova diretoria da ABM. A chapa “União de Todos”, presidida por 
Gastão P. Cunha Filho, antes do Conselho Fiscal, foi eleita por aclamação. Dentre os 
dirigentes, estão Amaury Martins, vice-presidente Administrativo com grande experiência na 
pasta acumulada ao longo de mais de 15 anos na gestão da Associação; George Khede, 
retornando à vice-presidência de Transporte; Madalena Rodrigues, vice-presidente 
Sociocultural já atuante na área em anos anteriores; e Hélio Silva Filho como vice-
presidente de Esportes, novo na gestão da Associação, mas grande conhecedor das 
demandas deste segmento. Saiba mais clicando aqui. 

 Segurança – Em 17 de abril foi realizada a reunião mensal do 31º CCS, no Américas Barra 
Hotel e Eventos (Recreio). Durante o encontro, os novos líderes da prefeitura local se 
apresentaram à comunidade: Edilson Correa/ Superintendente do Recreio e Vargens; Lui 
Mesquita/ Supervisor do Recreio e Eduardo Ferreira, novo administrador regional da Barra 
da Tijuca, que concedeu entrevista à Revista ABM. Veja mais na próxima edição (nº78). 

 Festa Junina ABM- Città América –  A ABM e o o shopping Città América já estão se 
preparando para a Festa Junina - Edição 2018, que será realizada nos dias 08, 09 e 10 de 
junho. Moradores dos condomínios associados têm desconto como expositores: os 

interessados devem fazer contato com: Mafra/ 96905-4463 ou Franco/ 99729-0418, ou 
ainda através do seguinte e-mail: contato@identidadecarioca.com. 

   

 Reciclagem de eletroeletrônicos – Deposite em um dos coletores instalados nas entradas 

das áreas da ABM. 

 Senac: bolsas de 50% na unidade Marapendi para associados da ABM mediante 

 

mailto:contato@identidadecarioca.com


apresentação da carteira da Associação de acordo com a disponibilidade de vagas. 
Consulte o regulamento na unidade.  

            Senac 
            Marapendi Shopping 
            Av. das Américas, 3959 
            (21) 2432-1600 

Caso não visualize a imagem abaixo, clique com o botão esquerdo e veja os cursos do 
oferecidos pela unidade.  

 
 

 



 



 
 



 



 
 

 



 

 

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/

