
COMUNICAÇÕES DA DIRETORIA 
 

Serviço USE Internet - SIMMESP 
  
Comunicamos a inauguração do serviço USE INTERNET - SIMMESP, com início em 01/03/98. Através do 
serviço USE INTERNET -SIMMESP, nossa Home Page: 
 

http://www.simmesp.org.br 
 
coloca à disposição de nossos associados os espaços destinados a divulgar as oportunidades de venda de 
produtos das empresas do setor de malharia e meias. 
  
De forma idêntica, as empresas do setor poderão divulgar a procura de máquinas, equipamentos e 
tecnologia de interesse da classe malharista. 
  
Os textos de divulgação de produtos oferecidos a venda, ou de máquinas e equipamentos procurados para 
aquisição deverão: 
 

• Ser preparados em idioma inglês ou espanhol, quando destinados ao mercado internacional;  
• Conter todas as características técnicas normalmente praticadas no comércio internacional;  
• Identificar a empresa que faz a oferta ou está interessada na compra.  

  
Adicionalmente, nosso e-mail,  
 

contatos@simmesp.org.br 
 
estará à disposição de nossos associados, possuidores, ou não de Home pages/e-mail próprios para 
contatos com empresas, entidades e associações, no Brasil e no exterior. 
  
Esta iniciativa permitirá às empresas do setor oport unidades de negócio, tais como (entre outras): 
 
a. Exportação para o mercado externo dos produtos das empresas;  
b. Importação de máquinas, equipamentos e acessórios;  
c. Contatos com entidades profissionais, do Brasil e do Exterior, para obter informações de feiras e 
eventos de interesse do setor e de seus participantes;  
 
O SIMMESP expedirá os e-mail desejados, sempre que os interessados forneçam: 
 

• Nome e endereço do(s) destinatário(s);  
• E-mail do destinatário;  
• texto da mensagem a ser transmitida (quando o destinatário for estabelecido no exterior as 

mensagens deverão ser redigidas no idioma do país de destino, ou alternativamente, em inglês);  
• A pessoa (nome, cargo ou posição) destinatária das mensagens enviadas pelo serviço USE 

INTERNET -SIMMESP.  
  
CUSTO: O serviço USE INTERNET -SIMMESP é oferecido sem qualquer ônus, aos associados do SIMMESP. 
 
VIGÊNCIA: O serviço USE INTERNET -SIMMESP está à disposição das empresas do setor a partir de 1º de 
março de 1998. 
 
É nossa convicção que o serviço USE INTERNET via SIMMESP será de grande valia às empresas do setor, 
para estimular a exportação dos produtos de malharia e meias. 
Entrem em contato com o SIMMESP. Teremos prazer em lhes ser útil. 
 

A SECRETARIA  
 


