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Administração da APCEF/RJ passa a funcionar
na Sede Campestre, em Jacarepaguá
A partir desta terça-feira (1º),
a Administração da APCEF/RJ passa
a funcionar de forma permanente na
nossa Sede Campestre, localizada na
Estrada do Quitite, 362 – Freguesia, Jacarepaguá. Dessa forma, além de reunir estruturas de lazer, esporte e cultura, o local passa a integrar também
as demandas e serviços oferecidos da
Sede Administrativa, anteriormente localizada no Centro do Rio. A mudança é uma iniciativa da diretoria da

APCEF/RJ e tem como objetivo centralizar, melhorar e ampliar os serviços
oferecidos para os associados. Uma
vez que o atual formato de atendimento já vinha sendo amplamente realizado pelos canais digitais da Associação
e que a demanda por informações vinha crescendo na Sede Campestre, a
diretoria optou pela unificação. Tudo
pensado para melhorar a qualidade
dos serviços para os associados! Além
disso, a mudança permite uma redução

Novo endereço da Administração a partir de 1º de junho:
Estrada do Quitite, 362 - Freguesia de Jacarepaguá (mesmo local
de funcionamento da Sede Campestre).
Telefones:
(21) 2447-3141 ou (21) 2532-4275

de custos da Associação com a desocupação do imóvel da Sede Administrativa anterior, na Avenida Treze de Maio,
tornando viável a possibilidade de locação do espaço de 1.000m² e possibilitando um investimento de toda a renda arrecadada com o aluguel do imóvel
na própria APCEF/RJ, melhorando os
serviços e toda a estrutura em prol dos
associados. Assim, a Administração da
APCEF/RJ passará a funcionar no mesmo endereço da Sede Campestre.

Horário de funcionamento:
Serviços da Administração: De segunda a
sexta-feira, das 10h às 16h.
Lazer: De terça a domingo, das 8h às 16h30.

Atendimento Jurídico também passa a ser na Sede Campestre
Um dos principais serviços oferecidos pela APCEF/RJ a seus associados é o de Assessoria Jurídica, que também passa a ser disponibilizado na Sede
Campestre de Jacarepaguá. As áreas
cobertas são: Direito Civil, Trabalhista,
Consumidor, Família, Sucessões, Imobiliário, Tributário e Defesas Administrativas. O atendimento presencial na Sede
Campestre acontece em plantões todo
segundo sábado do mês, das 10h às 14h;
e toda última quarta-feira do mês, das
11h às 15h. Não há necessidade de agen-

damento, mas para evitar aglomerações
é indicado informar que comparecerá
através do e-mail juridico@apcefrj.org.
br ou do telefone (21) 2532-4275. Além
disso, há também o atendimento presencial no Centro, que deve ser agendado
previamente, todas as terças e quintas-feiras. Para agendar, entre em contato
pelo e-mail juridico@apcefrj.org.br ou
pelos telefones (21) 96476-7427 / (21)
99906-0427. Os responsáveis pela Assistência Jurídica são profissionais
conceituados do corpo jurídico da

Associação: o Diretor de Assuntos Jurídicos Heitor Menegale; e os Advogados Alexandre Leo e Fábio Godoy, do
escritório de advocacia Leo & Godoy
Advogados Associados. Os advogados também disponibilizam seus canais
de WhatsApp para
atendimento especial
e dúvidas: WhatsApp: (21) 96476-7427 - Fabio
Godoy, e (21) 99906-0427
- Alexandre Leo.

