
 

 

 

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 06.04 a 20.04 

15 de abril: Chorinho no Bosque – O evento mais charmoso do Bosque está chegando! 
Todo terceiro domingo de cada mês (*) Local: Bosque Marapendi – ao lado do container de 
segurança – Hora: das 10h às 13h.  (*) Atenção: se chover, o evento será cancelado 

17 de abril: Reunião do 31ºCCS - Forças policiais e demais representantes do poder 
público, lideranças comunitárias e moradores estarão juntos na próxima reunião do 31ºCCS. 
Local: Av. das Américas, 10.500– Américas Barra Hotel e Eventos - Hora: 8h – Café 

comunitário/ 09h – Início da reunião. Mais informações no convite no fim deste informativo. 

NOTÍCIAS de 23.03.2018 a 06.04.2018 
 

 Revista ABM – A edição de abril da Revista ABM está sendo distribuída nos condomínios 

associados. Procure no seu escaninho e também nas entradas das áreas da sua 
Associação!    

 Reciclagem de eletroeletrônicos – A ABM acaba de fechar uma parceria com a Tech 
Trash, startup que investe na gestão e operação de canais para captação de lixo eletrônico, 
e foram instalados três containers de madeira e vidro nas entradas das áreas da ABM. Leia 
mais clicando aqui e também na Revista ABM de abril! 

 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 

  
 

 



 



 
 

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/

