
 

 

AGEA adere a campanha Black Friday 

Você já pensou em ser sócio 

da AGEA usufruindo todos os 

descontos desse período de Black 

Friday? A nossa associação entrou 

na campanha mundial de 

descontos e promoções que nos 

últimos tempos ganhou 

notoriedade em todo o Brasil.  

Quem se associar até o dia 

02 de dezembro terá isenção no 

pagamento da mensalidade de 

dezembro e 50% de desconto nos 

meses de janeiro, fevereiro e 

março de 2023. Além disso, os novos associados estarão concorrendo a 

pipoqueiras elétricas. Ao todo serão sorteadas três pipoqueiras. Os associados 

antigos também poderão participar do sorteio. Para isso, basta indicar dois ou 

mais colegas e os mesmos se tornarem associados da AGEA.  

Participe e ajude a fortalecer ainda mais a nossa associação. Juntos 

somos mais fortes!  
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Palestra orientou sobre isenção de Imposto de Renda 

A advogada Gabriela Vieceli conversou com os associados da AGEA, no dia 22 

de novembro, sobre a isenção de Imposto de Renda nos casos de doenças graves e 

de inventário extrajudicial. No encontro, ela orientou os aposentados e pensionistas 

sobre quais os tipos de doenças em que é possível fazer a solicitação e também 

como fazer nas situações de inventário extrajudicial. A palestra aconteceu no 

auditório da AGEA e teve também transmissão on-line. Quem quiser mais 

esclarecimentos sobre o assunto, pode entrar em contato com o escritório Vieceli 

pelos telefones (51) 32230339 e (51) 997404572. 

 

AGEA convida para o Chá da Amizade 

A AGEA convida a todos para o tradicional Chá da Amizade do mês de 

novembro. O evento acontece sempre na última quarta-feira do mês e este mês será 

no dia 30 de novembro, no salão nobre da AGEA, no 12º andar do edifício Cacique, 

em Porto Alegre. É importante que os interessados se inscrevam na secretaria ou pelo 

telefone (51)3228-8770 para melhor organização do evento.  

 

Atenção! Alerta de GOLPE 

O Escritório de Direito Social alerta aos clientes que alguns golpistas estão mandando 

mensagens por Whatsapp e fazendo ligações telefônicas se passando por advogados 

do escritório. Se você for contatado, ou em caso de dúvida, consulte o escritório e 

seu advogado através de nossos canais oficiais. Nossos contatos com os clientes se 

dão sempre através de nossos canais oficiais: Telefone/whatsapp do escritório: (51) 

32159000 – 981539836, Site - http://www.direitosocial.adv.br/poa/ Instagram –

escritoriodireitosocial e email: direitosocial@direitosocial.adv.br. 


