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Salão de Festas e
Convenções da
NOVA AIPERJ é
o melhor espaço
em Itaboraí

Próximo à ponte Rio Niterói,
a NOVA AIPERJ apresenta um
dos melhores espaços para realização de festas, eventos, palestras, reuniões e seminários
na região de Itaboraí: o Salão
de Festas e Convenções .
O local conta com um espaço de 700 metros quadrados, dividido em ambiente interno e varanda, equipado com
ar-condicionado e com as melhores aparelhagens de som
e imagem, p que tornará seu
evento em um grande sucesso! Conheça o Salão de Festas e Convenções da NOVA
AIPERJ.
Faça já sua reserva e garanta sua vaga: (21) 2719-3099
/ (21) 2635-1501 / (21) 27193800 ou agende pelo e-mail:
aiperj@aiperj.org.br

Seja sócio da AIPERJ e descubra
um mundo de vantagens

A NOVA AIPERJ é um
espaço que preza pela se gurança, saúde e bem- estar
de seus associados. Para
isso, sempre trabalha na
busca em atender os anseios e oferecer o maior número de benefícios ao seu
quadro social.
Entre as benfeitorias
estão o atendimento jurídico gratuito, assistência
odontológica, descontos em
clínicas médicas, of talmoló gicas, radiológicas, óticas
conveniadas, laboratórios,
centros de reabilitação, po liclínicas, farmácias e outras vantagens. Tudo focado
exclusivamente nos interesses dos associados.
Com seu amplo espaço composto por piscinas,
churrasqueiras, bar e restaurante, saunas, campos
facebook.com/novaaiperj /

de futebol, casa de festas,
entre outros, a NOVA AI PERJ possui toda infraestrutura dedicada ao prazer
dos associados e seus familiares.
Agora está esperando
o que para aproveitar todos
esses benefícios? Venha
hoje mesmo fazer par te da
NOVA AIPERJ e aproveite
esse mundo de vantagens.
Para se tornar um associado, basta entrar em contato
através dos telefones (21)
2719 -3099 / (21) 2635 -1501
/ (21) 2719 -380 0 ou e -mail:
a i p e r j @ a i p e r j . o r g . b r.
Ou ainda, preencher a f icha
de sócio no site: w w w.aiperj.
org.b. Estando tudo cer to,
um dos membros de nossa
equipe entrará em contato o
mais breve possível. Venha
ser feliz você também!
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Sede Campestre: Rua Acúrcio Torres, n° 499, Outeiro das Pedras, Itaboraí. Tel.: (21) 2635-1501

