
 

 

 

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 11.05 a 25.05 

10 a 13 de maio – Downtown Beer Festival: festival de cervejas, com gastronomia e muita 
diversão. Local: Av. das Américas, 500 – Barra/ Hora: das 12h às 22h 

11 e 12 de maio – Brechó + por -: usados e seminovos, artigos para casa e muito mais. 
Confira o brechó mais charmoso da Barra da Tijuca! Local: Av. Afonso Arinos de Melo 
Franco, 393 – Hora: 11/05 – das 11h às 19h- 12/05 – das 10h às 20h 

13 de maio – Dia das Mães – A Associação Bosque Marapendi saúda todas as mães pela 

data e deseja excelentes comemorações. No fim deste informativo, nosso cartão 
comemorativo a todas! 

13 de maio – Cantinas fechadas - Por decisão dos cessionários, as cantinas localizadas 
na ABM do Canal ( Cantina do Melo - Av. Pref. Dulcídio Cardoso, 1500) e na ABM da Av. 
Afonso Arinos (Cantinho do Sabor – cantina da piscina) ficarão fechadas no Dia das Mães.  

15 de maio – Reunião mensal do 31º CCS – Forças policiais, prefeitura local e demais 
órgãos do poder público estarão juntos com a população para falar sobre a segurança da 
região. Local: Av. das Américas, 3500 – Barra – Le Monde Office. Hora: 08h- Café 

comunitário. 09h- Início da reunião. 

15 de maio – Adota Barra V – A OAB Barra, através do seu pres. Claudio Carneiro, vai 
promover um ciclo de palestras sobre adoção. Autoridades da promotoria de Justiça da 
Infância e Juventude e Vara da Infância e da Juventude e também uma psicóloga abordarão 
diversos aspectos sobre o assunto. A participação poderá ter validade de três horas de 
estágio junto à OAB. Local: Av. das Américas, 3959 – lj 222 – Shopping Marapendi. Hora: 
das 18h às 21h – Evento gratuito. Veja folder no fim deste informativo. 

20 de maio – Chorinho no Bosque – Comece seu domingo em meio à natureza e muita 
música boa na nossa roda de choro com o grupo Choro do Recreio. Local: Bosque 
Marapendi - ao lado do container de segurança. Hora: das 10h às 13h. Atenção: se chover 
o evento será cancelado. 

NOTÍCIAS de 27.04.2018 a 11.05.2018 
 

 Vacinação na ABM – Em 27 de abril, o pres. da ABM, Gastão P. da Cunha Filho, recebeu 
na instituição o novo administrador regional da Barra, Eduardo Ferreira, que foi recém 
empossado. Como anfitrião, o pres. não fez solicitações. Ao invés disso, ofereceu as 
instalações da ABM para a realização de uma campanha de vacinação contra a gripe e tal 
oferta foi muito bem aceita. A ABM está aguardando a confirmação da data pela prefeitura 
local para realizar ampla divulgação.    

 Destaque do 31º BPM – Em 09 de maio, o pres. da ABM, Gastão P. da Cunha Filho 

participou de solenidade no Barralerta, na qual foram homenageados os policiais que se 
destacaram por suas ações nos primeiros três meses deste ano.   

 Revista ABM de maio – A nova edição da Revista ABM acaba de ser distribuída e está 
também nas entradas das áreas da Associação. Moradores dos condomínios associados: 
confiram seus escaninhos e boa leitura! 

 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. 

   

 

mailto: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 
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/

