
 

 

 

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 09.03 a 23.03 

De 15 a 18 de março: 1º Edição do Festival de Cerveja Irlandês – St. 

Patrick’s Day. Local: Downtown – Av. das Américas, 500 – Hora: das 12h às 

22h – Praça Central.  

18 de março: Chorinho no Bosque – Muita música boa em um dos ambientes 

mais charmosos da região. Compareça e divirta-se! Local: Bosque Marapendi 

Hora: das 10h às 13h. Convite no fim deste informativo. 

20 de março: Reunião mensal do 31º CCS – Forças policiais e demais 

representantes do poder público, lideranças comunitárias e moradores estarão 

juntos na próxima reunião do 31ºCCS. Local: Av. das Américas, 1650 – Bl 02 - 

Hora: 8h – café comunitário/ 09h – início da reunião. Mais informações no 

convite no fim deste informativo. 

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.   

NOTÍCIAS de 23.02.2018 a 09.03.2018 

 

 Transporte – Confira as principais mudanças já em vigor no sistema 

comunitário de transporte da ABM no comunicado no fim deste informativo 
(destaques do novo guia de horários e itinerários).  

 Brechó + por - Nos dias 2, 3 e 4 foi realizada a 7ª edição do Brechó + por -, 

que atraiu excelente público ao salão Nelson Gallo da ABM para aproveitar as 

ofertas de produtos usados e seminovos. Próximo brechó será na véspera do Dia 

das Mães. Prepare-se! 

 31º CCS - Em 20 de março, foi realizada a reunião de fevereiro do 31ºCCS. Uma 
das pautas abordadas foram as fake news, que têm se multiplicado pelas redes 

sociais causando pânico nas pessoas. O CMTE do 31º CCS pediu para que a 

comunidade sempre consulte o Batalhão. Mais informações na Revista ABM de 

março.  

 Revista ABM – A Revista ABM de março já está pronta e a distribuição será 

realizada nos dias 12 e 13 de março diretamente no escaninho dos condomínios 
associados. Boa leitura! 

 Novo site da ABM – O novo site da ABM está prestes a entrar no ar (previsão 

para a próxima semana (10 a 15 de março). 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 

 

 

 

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

