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Trabalho "HOME OFFICE"
CAMPANHA PARA CONTER A PROPAGAÇÃO DO VÍRUS.

Como todos devem estar acompanhando diariamente as notícias, a expansão do

coronavírus pelo mundo e o surgimento de novos casos no Brasil, faz com que

tenhamos cada vez mais cuidado com as possibilidades de contaminação e

proliferação do vírus.

 

Com isso, a Wise System em prol da saúde e integridade de seus familiares,

colaboradores, clientes e parceiros, irá, por tempo indeterminado, alterar todos

os compromissos presenciais para online e adotar a prática de trabalho "HOME

OFFICE". Nossos colaboradores irão realizar suas atividades de casa,

colaborando assim com a campanha para conter a propagação do coronavírus.

 

Todos os nossos departamentos continuarão operando normalmente. Nosso

Atendimento de Suporte Técnico atenderá, de segunda-feira à sexta-feira, dás

08:00 às 18:00, por meio dos seguintes canais:

 

- Chat do Skype: suporte.wisesystem

- E-mail: suporte@wisesystem.com.br

 

Porém adotaremos um regime diferenciado para chamada telefônica, onde os

atendimentos serão feitos através do número +55 11 98716-9537.

GUIA DE PREVENÇÃO
SOBRE O CORONAVÍRUS

HTTP://SAOPAULO.
SP.GOV.BR/CORON
AVIRUS/

PLATAFORMA DE
NOTIFICAÇÃO DE CASOS
DE DOENÇA PELO
CORONAVÍRUS

HTTP://PLATAFORM
A.SAUDE.GOV.BR/N
OVOCORONAVIRUS/

http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/


"Contamos com
a compreensão e
ajuda de todos no

combate dessa
pandemia."

TODOS OS NOSSOS DEPARTAMENTOS CONTINUARÃO
OPERANDO REMOTAMENTE PARA TE ATENDER.

Departamento Financeiro
Whatsapp: +55 11 98551-8171

E-mail: financeiro@wiseystem.com.br

 

Departamento Comercial
Whatsapp: +55 11 98316-1582

E-mail: comercial@wiseystem.com.br

RESPONSABILIDADE COLETIVA!

É fundamental que sigamos todas as orientações, pois trata-se de uma responsabilidade

coletiva! Se todos fizerem a sua parte, ajudaremos a enfrentar este momento difícil.

 

Cordialmente,

Equipe Wise System

Nosso compromisso maior é
com o bem-estar de todos.
Queremos enfatizar que o nosso compromisso

maior é com o seu bem-estar, bem como do

nosso time, nossos familiares e também de

nossos parceiros. E que estamos seguindo as

premissas estabelecidas pela Organização

Mundial de Saúde, onde definimos essas ações

adicionais preventivas para assegurar um

ambiente saudável para todos.

Lembramos que atitudes simples adotadas no

dia a dia, como lavar as mãos e evitar

aglomerações, reduzem o contágio pelo

coronavírus. O Ministério da Saúde recomenda

a redução do contato social o que,

consequentemente, reduzirá as chances de

transmissão do vírus, que é alta se comparado

a outros coronavírus do passado.


