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À todos os nossos valiosos clientes 
Ref. Atendimento Altendorf 2019 
 
 
Tendo em vista as condições políticas e econômicas que continuam sendo muito desafiadoras no 
Brasil, o Grupo Altendorf tomou a decisão de fechar sua unidade de fabricação e distribuição 
localizada em Gaspar, SC. Embora a Altendorf permaneça comprometida com o mercado brasileiro 
no longo prazo, com os cenários atuais no que diz respeito à vendas e perspectivas para um futuro 
próximo, não temos mais como justificar a manutenção da organização e estrutura que dispomos 
atualmente. 
 
A fim de garantir a assistência técnica e serviço de peças de reposição para seus clientes e usuários 
já estabelecidos, a Altendorf firmou acordo com alguns de seus ex-colaboradores (Carlos C. Caresia 
e Esmael Zimermann) que já criaram uma empresa para prestação de tais serviços. Portanto, tudo 
que diz respeito às PEÇAS DE REPOSIÇÃO e ASSISTÊNCIA TÉCNICA continuará disponível 
normalmente por meio desta empresa de serviços, que estará operando como sendo um Centro de 
Serviços autorizado Altendorf. 
 
Importante: Todas as garantias atuais serão honradas pela Altendorf de forma normal, através de 
nossos parceiros de serviços. Caso necessite de alguma assistência, por favor, não hesite em 
contatá-los. 
 
INFORMACOES E CONTATOS: 
Assistência técnica: Sr. Esmael Zimermann  
(47) 99940-0333 – e-mail: assistencia@altendorf.com.br 
Peças de reposição e também assistência técnica: Sr. Carlos E. B. Caresia 
(47) 98802-9444 e (47) 99977-9409 – e-mail: c.caresia@altendorf.com.br 
Informação geral:   (47) 3334-6828 (fixo)  
 
PARA VENDAS DE MÁQUINAS 
A Altendorf irá comercializar as suas máquinas por meio de parceiros que irão realizar os processos 
de importação e distribuição. Para maiores informações a respeito, por favor, entrar em contato com o 
Sr. Carlos E. B. Caresia, que irá repassar o seu pedido para este parceiro Altendorf. 
 
Mais uma vez, gostaríamos de reforçar o fato de que a Altendorf continua presente e comprometida 
com o mercado brasileiro. Agradecemos pelo seu apoio e temos plena confiança de que você 
continuará a considerar a Altendorf no futuro. 
 
Pelo Grupo Altendorf 
Mr Joerg M. Mayer  
Managing Director 
www.altendorf.com 
 
Contato mercado Sul-Americano  
Marc Proulx   
Tel. +1 418 573-0480 
Email: m.proulx@Altendorf.de  


