AIPER J

I N FO R M AT I VO E L E T R Ô N I CO

Órgão Oficial de Divulgação da AIPER J

Seja
associado
da AIPERJ e
descubra as
vantagens
que esperam
por você
A AIPERJ oferece vantagens exclusivas para seus associados, pois ao se preocupar
com os mesmos, sempre está
em busca de vantagens, descontos e convênios nos mais diversos serviços, a fim de oferecer
comodidade, satisfação e lazer.
São benefícios que apenas os associados têm: exames

gratuitos, assistência odontológica, clínica médicas como oftalmológica e radiológicas, óticas,
laboratórios, centros de reabilitação, farmácias e muitas outras
vantagens. Se você ainda não
é sócio aproveite hoje mesmo e
entre em contato para se associar e saber dos mais diversos
convênios que a Diretoria da AI-

PERJ preparou para você.
Associe-se através dos
telefones: (21) 2719-3099 / (21)
2719-3800 ou envie um email
para: aiperj@veloxmail.com.br. E
você que já é um sócio aproveite
tudo o que a AIPERJ pode oferecer. Nossos planos são sempre
em busca de melhores benefícios para todos os associados.

Associados da AIPER J
têm a disposição o
atendimento jurídico
da Entidade
A Associação de Inspetores
da Policia Civil do Rio de Janeiro
(AIPERJ) oferece aos seus associados atendimento jurídico para
auxiliar em questões que devem
ser resolvidas com a Justiça. Essa
assessoria jurídica é realizada de
forma gratuita e com qualidade.

Os interessados em contatar o serviço, seja para ingressar com uma ação na justiça ou
pedir auxílio em qualquer área
do Direito, devem agendar previamente o atendimento através
dos telefones: (21) 2719-3099,
(21) 2719-3800 ou pelo e-mail:

facebook.com/aiperj.sede.campestre /
Sede Administrativa: Rua Visconde de Itaboraí, 70, Centro
Niterói. Tel.: (21) 2719-3099

aiperj@veloxmail.com.br.
Os dias reservados para
atendimento jurídico na Sede Administrativa da AIPERJ são nas
terças e quartas pela manhã, entre 9h e 11h. A Sede fica na Rua
Visconde de Itaboraí, 70, Centro
de Niterói.

aiperj.org.br

Sede Campestre: Rua Acúrcio Torres, n° 499, Outeiro das
Pedras, Itaboraí. Tel.: (21) 2635-1501

