
A MAQ-LAREM 
CONTINUA
ATENDENDO
VOCÊ.

Tire suas dúvidas 

sobre o nosso funcio-

namento atual. 



PRECAUÇÕES

Prezando pela responsabilidade e consciência, a 

Maq-Larem, seguindo as recomendações oficiais da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), instituiu uma 

série de medidas contra o perigo de contaminação 

pela COVID-19. Reforçamos a disponibilidade de

material higiênico para os colaboradores e atribuímos 

férias à parte do time, visando diminuir a concen-

tração de pessoas nos setores. 

Garantindo a segurança e neutrali-

zando riscos aos nossos clientes, a 

equipe de assistência técnica se 

encontra treinada a fim de prevenir 

as possibilidades de infecção,

priorizando, assim, uso de más-

caras e luvas higienizadas.



Devido ao atual cenário, todas as sedes da 

Maq-Larem se encontram fechadas, e o

atendimento será efetuado através dos

nossos canais online ou telefônicos.

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO

Para garantir a efeti-

vidade dos serviços,

dispomos de plantoni-

stas e colaboradores 

em sistema de home 

office seguindo o 

horário habitual de 

expediente.

As unidades
funcionarão
das 8h às 17h.



Disponibilizamos os seguintes 
canais para contato com
nossos clientes:

CONTATOS E CANAIS 
DE COMUNICAÇÃO



Na área superior do nosso site, há um menu 

específico disponível aos nossos clientes, 

com botões-chave para a solicitação de 

serviços. Por meio deles, é possível:

menuwww.
maq-larem.
com.br



Clicando no ícone do WhatsApp, no site, você auto-

maticamente entrará em contato com a nossa equipe 

de suporte comercial, que ficará responsável por 

direcionar sua demanda a um de nossos consultores.  

Lista dos atendentes
em plantão.

De forma a otimizar o atendimento,

disponibilizamos no site oficial uma listagem 

de todos os telefones e informações sobre 

os colaboradores de plantão na Maq-Larem. 



De forma
prática, eficiente
e facilitada, você 
pode fazer solici-
tações direta-
mente em nosso 
aplicativo MQ1

Saiba
como
baixá-lo:

Acesse a loja de 
Apps e pesquise 
por "MQ1 - O 
Portal de Chama-
dos Maq-Larem"

Selecione o 
App e aguarde 
o download
ser finalizado

Uma vez instalado, você pode escolher,
realizar e acompanhar diretamente o
andamento das suas solicitações.

Saiba
como
baixá-lo:

Acesse a loja de 
Apps e pesquise 
por "MQ1 - O 
Portal de Chama
dos Maq-Larem"



Para a conveniência dos 

nossos clientes, a lista a 

seguir conta com os números 

disponíveis a atendê-los:

Allysson - 83 9991041192

Daniel - 83 987472077

Marinaldo - 83 988025188

Monteiro - 83 988151442

Siluê - 83 988294699

Vanderley - 83 988025194

Ícaro - 83 988343950

Tarciso - 83 991192493

Vitor - 81 999959918

 CONSULTORES   PE

Hoescht - 84 994789484

Nildo - 84 996002090

 CONSULTORES   RN

Eric - 82 988693328

 CONSULTOR   AL

 CONSULTORES 

SETOR ADMINISTRATIVO

 MATRIZ PB

FILLIAIS

Gestor Geral RN - Erlon - 84 994387508 / 83 988310346

Coordenador de PE - Amaro - 81 991268237

Coordenador AL - Anderson Bento - 82 988895080

MATRIZ

Gestor administrativo e financeiro - Giovanni - 83 999681718

Gestor de RH - Tiago - 83 996288958

Suporte técnico - Davyd - 83 987396552

Suporte técnico - Elissandra - 83 988810565

Logística (Suprimentos) - Assuero - 83 987157961



Em um período de incerteza e alerta como esse, 

agradecemos prontamente a compreensão e a 

confiança em nossos serviços e responsabilidade. 

Mais do que nunca, a meta da Maq-Larem tem 

sido contribuir para com o bem comum.


