São Paulo, 01 de outubro de 2020.
Caro cliente,

Para pagamentos de contratos utilizamos os meios específicos que estão abaixo relacionados:
✓ Boletos bancários:
o

o

Estão disponiveis para impressão no Portal de Cobrança Mosaic, através do link
https://www.portalcobrancaflex.com.br/Mosaic/MainLogin.aspx. É necessário possuir código
de usuário e senha, caso não possua entrar em contato com nossa Central de Atendimento
pelo WhatsAPP ou email abaixo;
Eventualmente, quando solicitado pelo Cliente, por um e-mail da Mosaic ([nome do
empregado]@mosaicco.com).

✓ Depósitos bancários: ressaltamos que a modalidade oficial de pagamentos à Mosaic é por boleto
bancário, portanto, depósitos em conta devem ser evitados. Em casos pontuais, favor entrar em
contato com nossa Central de Atendimento através dos contatos abaixo;
✓ Operações de financiamento bancário (Sharing Risk, Visanet, Interveniência,): estas modalidades são
contratadas diretamente com os bancos.

Qualquer dúvida adicional, entre em contato com seu gerente de vendas ou com a Central de Atendimento
através do whatsapp (34) 3352-2150 ou email centraldeatendimento.csc@mosaicco.com .
Atenciosamente,
Mosaic Fertilizantes
_________________________________________________________________________________________
Sobre a Mosaic Fertilizantes: A Mosaic Fertilizantes é a maior produtora global de fosfatados e potássio combinados. Com a missão de ajudar o mundo
a produzir os alimentos de que precisa, entrega cerca de 20 milhões de toneladas de fertilizantes para 40 países. No Brasil, possui cerca de 1.500
funcionários e atende mais de 6.000 clientes. Atua na produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas
culturas agrícolas, além de ingredientes para nutrição animal. Possui unidades de fertilizantes, próprias e contratadas nos seguintes estados: Bahia,
Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, além da cidade de Villeta, no Paraguai. A
empresa também é controladora da Fospar, empresa produtora de fertilizantes fosfatados, que possui um terminal portuário especializado no
recebimento de fertilizantes a granel, em Paranaguá. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br.

