CHAMBERS LATIN AMERICA 2017
Caros Clientes, Colegas e Amigos,
Na última semana foi divulgado o levantamento do ‘‘CHAMBERS AND PARTNERS 2017’’ para a Região Sul do
Brasil.
O ranking do ‘‘CHAMBERS AND PARTNERS’’ tem origem inglesa e é um dos mais respeitados no mundo sobre
escritórios de advocacia.
Para nossa satisfação, o escritório CHARNESKI ADVOGADOS foi eleito pelo segundo ano consecutivo entre os
mais admirados da região na categoria de Direito Tributário (‘‘Tax’’).
Em entrevista, clientes ouvidos para elaboração do ranking ressaltaram nosso background contábil e de
auditoria e destacaram a capacidade de nossos proﬁssionais e a força de nossa expertise técnica em assuntos
tributários.
Nosso sócio-fundador, Heron Charneski, ﬁgura na ‘‘Band 2’’ do ranking e foi descrito pelos seus pares e clientes
como ‘‘um advogado muito bem preparado, com grande experiência no ambiente tributário.’’
Esse reconhecimento por parte dos clientes demonstra que estamos no caminho certo e fortalece nosso
compromisso de trabalharmos cada vez mais e melhor, com lealdade aos valores e princípios éticos, para
alcançarmos nos próximos anos resultados ainda mais signiﬁcativos.
Agradecemos a todos que viabilizaram a obtenção dessa conquista.
Dear Clients, Colleagues and Friends,
Last week it was released the ‘‘CHAMBERS AND PARTNERS 2017’’ guide, for the South Region of Brazil.
The ranking of ‘‘CHAMBERS AND PARTNERS’’ has English origin and is one of the most respected internationally
about law ﬁrms.
We are delighted because ‘‘CHARNESKI ADVOGADOS’’ has been elected for the second consecutive year among
the most admired law ﬁrms of the region in Tax Law category.
Clients interviewed during the survey underscored our accounting and auditing background and highlighted the
capacity of our professionals and the strength of our technical expertise in tax matters.
Our founding partner, Heron Charneski, appears in the ‘‘Band 2’’ of the ranking and was described by his peers
and clients as ‘‘a very well prepared lawyer, with extensive expertise in tax.’’
This recognition by clients shows that we are on the right track and strengthens our commitment to work more
and better, with loyalty to the values and ethical principles, in order to achieve even more signiﬁcant results in the
coming years.
Thanks to everyone who made possible this achievement.
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