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O QUE FAZEMOS

MULHERES SUPER
PODEROSAS
TENHA UM
SONHO!
Quem tem uma meta financeira
poupa com mais facilidade e mais
estímulo. É você quem define
esse objetivo seja ele qual for:
pode ser uma pós-graduação no
exterior, uma viagem de férias,
uma cirurgia plástica, uma
reforma no apartamento.

A atuação jurídica para startups é uma das nossas possibilidades de atuação, e por
isso a Dra Carolina Di Lullo será a nossa representante no Startup Award Brasil,
que acontecerá no dia 24 de junho! O evento é uma iniciativa da Atlantic Hub,
Instituto Mauá de Tecnologia e Itescs (Instituto de Tecnologia de São Caetano)
e tem como objetivo fomentar o empreendedorismo e o desenvolvimento de
negócios inovadores em ambiente internacional. Mais informações em:
www.atlantichub.com/startupawardbrasil

INTERAÇÃO
Para estimular a integração e a motivação de toda a nossa equipe contaremos
com dinâmicas mensais comandadas
pela Cida da Atitude Assessoria Esportiva Empresarial. Aguarde a próxima
data! ;-)

CONHECENDO
NOSSO CLIENTE

BOAS-VINDAS!
A Tamiris é a nossa nova
estagiária, que dará apoio
às tarefas do departamento
administrativo e à recepção.
Fale com ela pelo apoio@
giugliani.com.br.
Seja
bem-vinda ao nosso time
de
mulheres
incríveis!

REALUM é especialista na fabricação
de produtos especiais e dispõem de
equipamentos para usinagem, forja, corte e
solda dentre outros serviços, além de ser um
cliente do escritório de longa data!

VOCÊ
SABIA?
Atitudes sustentáveis fazem parte do
nosso dia a dia e por isso, lançamos no
começo desse mês o nosso novo relatório
de sustentabilidade, que traz a atualização
dos nossos indicadores com relação à
economia dos recursos naturais, ações
sociais e entre outras informações. Para
acompanhar acesse:
www.giugliani.
com.br/sustentabilidade2016

Parabéns para a nossa
aniversariante de
junho!
Muitas felicidades
Beatriz (01/06)!

RA-TIM-BUM!

DICAS DE
ALIMENTAÇÃO

HIDRATAÇÃO NO INVERNO É IMPORTANTE SIM E MUITO!
Uma outra questão que não pode cair no esquecimento com a queda das temperaturas é a
necessidade de hidratação do corpo. É um grande engano pensar que no inverno não precisamos
nos preocupar com a hidratação, apesar de ser natural e instintivo, já que transpiramos menos.
Os líquidos são importantes para controlar todo o funcionamento do organismo, como circulação
sanguínea, composição das células, músculos e respiração, fatores essenciais para o exercício.

