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Na NOVA AIPERJ as crianças têm vez!

Chega de deixar seus filhos ociosos no fim de se-

No parquinho infantil, a molecada poderá brincar no

mana. Aproveite as vantagens em ser associado da NOVA

cavalo balanço, escorregador e pula- pula, onde entrarão

AIPERJ e traga as crianças para Itaboraí. Entendendo que

em contato com outras crianças e terão a possibilidade de

a brincadeira faz parte de um processo importante para o

aprender sobre cooperação, liderança e capacidade de re-

crescimento saudável dos pequenos, visto que o mundo lúdi-

solver os problemas, nesse “mundinho” que é exclusivo de-

co ajuda a desenvolver o controle motor e diversas habilida-

les.

des mentais, o local oferece diversas opções de lazer.

Por isso, traga a criançada e ofereça a eles a opor-

No clube, as crianças têm disponíveis vários espa-

tunidade de aproveitar um dia cheio de diversão e brincadei-

ços onde podem brincar com toda a segurança e aproveitar

ras. A NOVA AIPERJ fica na Rua Acúrcio Torres, n° 499, em

o melhor que a infância pode proporcionar. No Parque Aquá-

Outeiro das Pedras, Itaboraí, a apenas 20 minutos da Ponte

tico, os pequenos contam com uma piscina exclusiva infan-

Rio Niterói. Para mais informações ligue: (21) 2719-3099 /

til, onde podem desenvolver o corpo através de atividades

(21) 2635-1501 / (21) 2719-380 ou mande um e-mail para:

como a natação. A piscina conta ainda com um guarda-vidas

aiperj@aiperj.org.br.

de plantão, mantendo assim, a seguridade da garotada.

Seja um associado da AIPERJ você também!
A NOVA AIPERJ um espaço exclusivo com inúmeros

térias em seu site, rede social e material impresso.

atrativos, entre eles piscinas, churrasqueiras, campos de

Quer aproveitar tudo isso também? Então se asso-

futebol (gramado e areia), saunas, parquinho infantil, res-

cie agora mesmo. Os passos são simples: entre no site

taurante, suítes equipadas, salão de festas, entre outros.

www.aiperj.org.br, clique na aba ‘Seja Sócio’, preencha

Além disso, a NOVA AIPERJ oferece também des-

a ficha e clique em enviar. Estando tudo certo, um dos

contos especiais na área da educação e saúde. Descon-

membros entrará em contato no sentido de acertar de-

tos em algumas redes conveniadas de clínicas médicas,

talhes para que a ficha seja assinada por você. Tão logo

odontológicas, exames, óticas, centros de reabilitação,

a ficha seja assinada e cadastrada em nosso sistema,

farmácias, etc. E para deixar seus sócios bem informa-

você fará parte da NOVA AIPERJ.

dos, a Diretoria investe em comunicação ao divulgar mafacebook.com/novaaiperj /

aiperj.org.br
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