
Schmitt recebe Prêmio Desafio Liquigás
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Elis e Sida Schmitt ao lado dos colaboradores segurando o troféu de 2º lugar na Faixa 3
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Há pelo menos 40 anos, 
a Schmitt Comércio de Gás 
atua no mercado vera-cru-
zense sendo uma das re-
presentantes Liquigás. O 
trabalho consolidado está 
baseado na agilidade e no 
bom atendimento e foi re-
conhecido na última 
sexta-feira, dia 7 de 
dezembro, no Hotel 
Deville, em Porto 
Alegre, onde ocor-
reu a cerimônia de 
entrega do Prêmio 
do Desafi o Liqui-
gás 2018, realiza-
do anualmente 
e que abrange 
a região Sul do 
Brasil, nos es-
tados do Rio 
Grande do Sul, 
Santa Catarina 
e Paraná.

Ao todo, 
695 empre-
sas partici-
param do 
desafio. Apenas 
25 foram premiadas, sen-
do divididas em Faixas. A 
Schmitt Gás esteve na Faixa 

3 - representada por cinco 
empresas. Dessas, a Schmitt 
Comércio de Gás se destacou 
e obteve o segundo lugar. O 
prêmio leva em conta a GLP 
(Gestão, Liquidez e Padrão).

Para se destacar 
e estar entre as em-
presas premiadas, 
cada representan-
te recebe visitas, 
quando é verifi ca-
da a estrutura, do-
cumentação e as 
condições de tra-
balho, seguindo 
as  premissas 
da Liquigás. 
Segundo Elis 
Schmitt, é um 
orgulho fazer 
parte da pre-
miação, tanto 
pelos 40 anos 
c o m e r c i a l i -

zando Liqui-
gás, quanto 
pelo reco-
nhecimento.

40 ANOS
A Schmitt Comércio de 

Gás Ltda está no mercado 
há quatro décadas e agrade-

NO DIA DA PREMIAÇÃO, NO HOTEL DEVILLE

baseado na agilidade e no 
bom atendimento e foi re-
conhecido na última 
sexta-feira, dia 7 de 
dezembro, no Hotel 
Deville, em Porto 
Alegre, onde ocor-
reu a cerimônia de 
entrega do Prêmio 
do Desafi o Liqui-
gás 2018, realiza-
do anualmente 
e que abrange 
a região Sul do 
Brasil, nos es-
tados do Rio 
Grande do Sul, 
Santa Catarina 

e estar entre as em-
presas premiadas, 
cada representan-
te recebe visitas, 
quando é verifi ca-
da a estrutura, do-
cumentação e as 
condições de tra-
balho, seguindo 
as  premissas 
da Liquigás. 
Segundo Elis 
Schmitt, é um 
orgulho fazer 
parte da pre-
miação, tanto 
pelos 40 anos 
c o m e r c i a l i -

ce a cumplicidade dos clien-
tes ao longo deste período. 
Além do bom atendimento 
e da agilidade na entrega, a 
equipe, que é composta por 
três colaboradores, recebe 
treinamentos constantes 
para que, ao chegar na casa 

do cliente, o abastecimento 
seja feito sempre e com cada 
vez mais qualidade.

Está precisando de gás? 
Seja recarga ou nova carga? 
Não perde tempo e entre em 
contato com a Schmitt Gás. 
Os telefones da empresa são 

(51) 3178-1232 ou 9 9976-
5247 (pedidos podem ser 
feitos pelo WhatsApp). O 
horário de funcionamento 
é de segunda a segunda, 
das 8 às 22 horas, inclusive 
aos sábados, domingos e 
feriados.


