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SOLICITE UM CONTATO INDIQUE PARA UM AMIGO

SOB PARTICIPA DAS INSTALAÇÕES OLÍMPICAS

Em conjunto com a PCE e sua subsidiaria 
Merz, a SOB ganhou alguns contratos 
para fornecimento de peças e conjuntos 
completos para soluções de distribuição 
de energia móvel, os quais irão ser utiliza-
dos nas instalações esportivas na cidade 

do Rio de Janeiro, que sediará em agosto, 
a próxima edição do maior evento esporti-
vo do mundo!
As unidades móveis, foram desenvolvidas 
especi�camente, em um tempo recorde e 
já estão totalmente entregues.

SOB SCHURTER É HOMENAGEADA DURANTE SOLENIDADE NO CIESP

Em solenidade realizada no último dia 19 de maio pelo CIESP – Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo – e pela Fraternidade Aliança Aca Laurência, a SOB SCHURTER foi 
homenageada por seus 10 anos de fundação e foi representada no evento pelo seu 
sócio, Sr. Heitor Soares Junior.
Na ocasião, em comemoração ao Dia da Indústria (25 de maio) também foram prestadas 
homenagens às empresas associadas que se destacaram em suas categorias, as quais 
foram escolhidas por votação dos associados.

De 17 a 20 de maio de 2016, aconteceu a 
23º Feira+Fórum Hospitalar, no Expo 
Center Norte em São Paulo.
O evento ocupou 82.000m², reuniu 1.250 
expositores, teve 96.000 visitas quali�ca-
das e contou com a presença de empresas 
atuantes no setor da saúde de cerca de 60 
países.
A SOB Schurter, em sua 9ª participação, 
também marcou presença neste importan-
te evento da área médico-hospitalar e teve 
a oportunidade de apresentar seus mais 
recentes lançamentos, novas tecnologias e 

parcerias. Entre os principais lançamentos, 
podemos citar: os pedais USB (HERGA), a 
caixa em miniatura Body-Case (OKW) e a 
expansão das séries MSM CS e MSM CS 
LA agora, com fortes cores de iluminação 
(SCHURTER).
Durante a Feira Hospitalar deste ano, 
também aconteceram mais de 50 eventos 
simultâneos entre congressos, jornadas e 
reuniões setoriais, onde foram discutidos 
rumos e tendências na área de gestão de 
negócios para estabelecimentos de saúde.
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