
 

 

 

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 25.05 a 10.06 

26 maio – Campanha de Saúde do Instituto G.A.T.O: O Instituto Grupo de Apoio ao 
Transplante de Órgãos (G.A.T.O) vai promover um ciclo de palestras e oferecer consultas 

de diferentes especialidades mediante ordem de chegada (distribuição de senhas). Também 
haverá vacinação contra a gripe e cadastro para doadores de medula com o Inca. Local: 
Paróquia São Marcos – Praça Embaixador Gualberto de Oliveira, s/n – Dentro do 
condomínio Pontões da Barra/ Barra Sul – Hora: das 9h às 13h  

26 e 27 de maio e 02 e 03 de junho – Gut Festival – Riocentro – São 150 expositores e 
atrações para crianças e adultos. Errata: o evento aconteceria também nos dias 25/05 e 
02/06, conforme publicado na Revista ABM (Ed. 78). Porém, a organização do Gut Festival 
optou pela realização do evento somente nos dois próximos sábados e domingos e está 
dando 80% de desconto no valor da entrada. Veja convite no fim deste informativo.  

31 de maio – Feriado Corpus Chisti – Horário de funcionamento da ABM (todas as áreas): 
das 08h às 18h. Secretaria fechada. 

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

01 de junho – sexta – Fucionamento da ABM - Normal 

01 de junho – Transporte - neste dia, a operação do sistema de transporte será normal. 
Veja comunicado no fim deste informativo. 

08, 09 e 10 de junho – Festa junina ABM + Città – O arraiá mais charmoso da Barra está 
chegando! Programe-se e divirta-se! Programação completa no site da ABM nos próximos 
dias. Veja convite no fim deste informativo. 

09 e 10 de junho – Bazar RR Eventos – Dia dos Namorados – Semijoias, artesanatos, 

moda, gastronomia e muito mais! Concorra através de sorteio a uma cesta temática de Dia 
dos Namorados (mais informações no local). Veja comunicado no fim deste informativo 

NOTÍCIAS de 11.05.2018 a 25.05.2018 
 

 Vacinação na ABM – Em 18 de maio, foi realizada a vacinação contra a gripe na ABM, em 
parceria com a Superintendência e administração regional da Barra. No total, foram 
aplicadas 900 doses, o maior número de aplicações nos postos do Dia D da Secretaria de 
Saúde. A Associação Bosque Marapendi agradece o apoio à divulgação dado pelos 
condomínios associados e Barra Prime. 

 XVII Fórum de Segurança – Intervenção Federal – Em 25 de maio, o pres. da ABM, 
Gastão P. da Cunha Filho, e o VP de Transporte da ABM e também diretor da CCBT, 
George Khede, participaram do XVII Fórum de Segurança cujo tema foi a Intervenção 
Federal. Autoridades falaram mais sobre o tema e apresentaram alguns resultados. Mais 
informações na próxima edição da Revista ABM (79).    

 Reciclagem de eletroeletrônicos – Deposite em um dos coletores instalados nas entradas 
das áreas da ABM. 

 



 
 

 



 

 



 



 



 
 

 



 

 

 

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/

