Prezados clientes e fornecedores,
O grupo Schmolz+Bickenbach do Brasil, tem como prioridade a saúde e segurança dos seus
empregados, parceiros e sociedade, estamos comprometidos com as medidas necessárias para
prevenir o contágio do vírus COVID19 dentro e fora das nossas instalações.
Por esta razão tomamos a decisão de reduzir as atividades das nossas unidades de São Paulo e Joinville
a partir do dia 30 de Março até o dia 15 de Abril. A nossa unidade de Caxias do Sul já entrou em férias
coletivas nesta semana. Por esta razão não receberemos nenhum tipo de material ou prestador de
serviços neste período em qualquer uma de nossas dependências.
Durante esta semana estaremos em contato com os clientes para ajustar os pedidos colocados em
carteira, solicitamos gentilmente que procurem o seu canal de contato usual para quaisquer dúvidas ou
esclarecimentos sobre os seus pedidos.
Reiteramos o nosso compromisso com nossos parceiros de negócios e firmamos que logo que seja
seguro para todos, iremos retomar normalmente nossas atividades com a mesma qualidade e
atendimento.
Caso seja necessário durante o período de férias coletivas os seguintes canais estarão disponíveis:
Unidade de São Paulo
Joice Gutstein (gerente comercial)
j.gutstein@schmolz-bickenbach.com.br
tel: 011 97552-8078
Manuel Baptista (diretor)
m.baptista@schmolz-biceknbach.com.br
tel: 011 99690-7297
Unidade de Joinville
Andrea Guesser (coordenadora comercial)
a.guesser@schmolz-bickenbach.com.br
tel: 047 98816-3052
Unidade de Caxias do Sul
Paulo Souza (gerente de unidade)
tel: p.souza@schmolz-bickenbach.com.br
054 99164-4628
Agradecemos a sua compreensão e o apoio para juntos superarmos e combatermos o COVID19.
Manuel Nunes Baptista
CEO
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