ANDERE

Há mais de 20 anos nasceu uma empresa que, com esforço e
dedicação tornou-se um grupo sólido com parcerias de longo
prazo. O Grupo Andere tem em seu DNA Administração com
transparência e honestidade com seus colaboradores e clientes.
Com foco em administração de condomínio, atualmente prestase serviço nas mais diversas áreas mas sempre com foco em
satisfação de seus clientes.

ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS

ADVOCACIA

O GRUPO ANDERE é uma empresa especializada em
administração de condomínios com área de atuação na Grande
São Paulo e Região.

A ADVOCACIA ALEX & ANDERE, presta serviços em diversos
ramos do direito, atuando, principalmente, nos segmentos do
Direito do Trabalho, Empresarial, Civil, Administrativo e
Imobiliário. O escritório desempenha de maneira pró-ativa, uma
análise completa nos processos pertinentes às áreas de sua
atuação, com a elaboração de pareceres e prestação dos
serviços de assessoria jurídica consultiva, no intuito, inclusive de
prevenir litígios judiciais.

Veja a seguir os motivos que ﬁzeram do GRUPO ANDERE uma
empresa experiente e altamente conceituada neste mercado, ao
longo de seus mais de 20 anos de experiência em Administração
Condominial formaram uma estrutura nos seguintes princípios :
Integridade, Competência e Transparência.

IMOBILIÁRIA

ÁREA PREVIDENCIÁRIA

No mercado desde 1995, A ANDERE IMÓVEIS vem
expandido seus negócios ao longo deste período.
Crescendo a cada dia, devido a credibilidade que vem
adquirindo através de um trabalho sólido desenvolvido
junto aos seus clientes.

Nossos advogados estão capacitados para solicitar
administrativamente ou judicialmente revisões previdenciárias
de benefícios ou pensões a ﬁm de assegurar o recebimento
correto dos valores que lhe são devidos.

Nosso diferencial está na qualidade dos serviços
oferecidos, através de nossos funcionários e
colaboradores que sabem trabalhar em conjunto,
formando uma equipe especializada.

A revisão dos benefícios previdenciários é feita individualmente
com a análise de cada caso em separado, pois algumas vezes o
equívoco está na contagem das contribuições pagas pelo
contribuinte, outras vezes no índice utilizado para correção dos
valores ou ainda, nas fórmulas matemáticas utilizadas pelo
governo.
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