
Sobre

  
  

O GALANCINI & ADVOGADOS ASSOCIADOS conta com profissionais com mais de 10 anos
de experiência no ramo de advocacia empresarial e tributária.

      

O escritório GALANCINI & ADVOGADOS ASSOCIADOS tem por objetivo prestar serviços
jurídicos com alto padrão de qualidade e eficiência nas mais diversas áreas do Direito, em
especial Direito Empresarial e Tributário. Para isso, o escritório preocupa-se em realizar o
estudo de caso e conhecer profundamente os negócios e os mercados de seus clientes e,
assim, planejar e oferecer as soluções legais mais adequadas às prioridades, estratégias e
metas de cada um, assistindo-os de forma segura e eficiente na realização de seus negócios.

    

Na advocacia preventiva e consultiva, o escritório GALANCINI & ADVOGADOS
ASSOCIADOS  visa reduzir, ao máximo, a
possibilidade de uma demanda judicial e, por via reflexa, aumentar as chances de êxito de
seus clientes, quando o conflito for inevitável.

    

Na advocacia contenciosa administrativa ou judicial, o escritório GALANCINI & ADVOGADOS
ASSOCIADOS  busca
satisfazer os interesses de seus clientes de maneira ágil, priorizando soluções eficazes, de
maneira rápida e segura, buscando resultados positivos ao cliente e baseando seu trabalho no
trinômio: Agilidade, Eficiência e Segurança.

    

Preocupada com o bem estar de seus clientes o escritório GALANCINI & ADVOGADOS
ASSOCIADOS,  conta com dois
excelentes escritórios no centro da cidade de Balneário Camboriú (SC), sendo estes de fácil
acesso, para melhor atender seus clientes.

  

Visão
Ser reconhecida como uma Sociedade de Advogados líder, dotada de padrões de excelência
técnica em diversificadas áreas do Direito.

    

Missão
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Sobre

Prestar serviços jurídicos na defesa do cliente, prevenindo ou reparando, com rapidez,
qualidade e respeito, com utilização ética de instrumentos tradicionais e inovadores do Direito,
para realização transparente da Justiça.

Valores
Agir com honestidade e integridade.
Assumir as necessidades dos clientes, persistindo na busca de soluções.
Estar em evolução permanente.
Manter ambiente de trabalho saudável, fraterno, participativo e produtivo.
Respeitar e fazer respeitar os direitos dos nossos clientes.

  

 2 / 2


