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Seja (Bonifácio)

Bem-Vindo

Confira os nossos Convênios / ParceriasConfira os nossos Convênios / Parcerias
epassamos mais uma vez a relação das empresas Conveniadas e Parceiras do SHRBS, que tem 
serviços, produtos e vantagens para os colaboradores e seus dependentes dos nossos associados. 
Aproveitem os descontos e benefícios das empresas conveniadas.
Para maiores informações, sobre Convênios e Parcerias do SHRBS, acesse nosso site: R
Prezados Senhores Associados,

www.sindicatohrbs.com.br, na parte superior da página clique em Serviços e em seguida em Convênios, 
que encontrará a página dos convênios/parcerias, e também as informações de cada convênio, (por 
exemplo: desconto, prazo para pagamento, financiamentos, contatos e outros).

Serviços Advogatícios

Financiamentos

Cursos

!Com o objetivo de oferecer aos 
associados, mecanismos que lhes 
tragam benefícios f inanceiros, 

Contatos: Dr. Marcus Garcia
e-mail: marcusgarcia@advaadvogados.com.br

Tel.: 71 2104-2363 / 2104-2365
Cel.: 71 99183-0653

 A empresa tem por objetivo estabelecer 
entre as partes, condições de coopera-

Contatos: Patrícia Vilas Boas

: patricia.vilasboas@brugnara.com.bre-mail

: 71 99615-7456Cel.

  % escalonado

Até R$ 250 mil reais                             30%

Entre R$ 250 mil e R$ 500 mil             28%

Entre R$ 500 mil e R$ 1 milhão           26%

Entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões       24%

Acima de R$ 2 milhões                        20% 

Resultado de Recuperação

Contatos: Amon Paixão
 convenios@caballeros.com.bre-mail:

: www.caballeros.com.brSite
: 71 3334-4342 / 0241 / : 71 99975-0599 (WhatsApp) Tel. Cel.

O  oferece Caballeros de Santiago
descontos aos colaboradores dos 
nossos associados e funcionários 

estamos em parceria com o Escritório Oliveira e Garcia 
Sociedade de Advogados, propondo demandas que buscam 
judicialmente:

! Suspensão de Cobranças e Inexigibilidade das Contri-
buições Previdenciárias Patronal, relativas aos últimos 10 
(dez)  anos das empresas, incidentes sobre a Folha de Pa-
gamento e a 

!  Exclusão do ICMS da Base de Cálculos do PIS e COFINS.

ção técnica e financeira, visando a prestação de serviços de 
consultoria tributária para o trabalho de levantamento 
técnico, com o objetivo de identificar a viabilização de possi-
bilidades legais de aproveitamento, pela via administrativa 
e/ou judicial (dependendo da natureza do trabalho desenvol-
vido), de créditos fiscais, no âmbito dos tributos e contribui-
ções (Federal, Previdenciária, Contribuições de FGTS, 
Estadual e Municipal) pela  aos associados da TRIBUTARE
SHRBS. 
Fica concedido desconto de 2% (dois pontos percentuais) 
sobre o percentual padrão de recuperação fiscal conforme 
tabela abaixo discriminado: Além disto, os ASSOCIADOS 
terão desconto para demandas judiciais individuais com 
desconto de 50% (cinquenta por cento), ou seja, o valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por demanda passará para R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por demanda. 

do , bem como aos seus dependentes de primeiro  SHRBS
grau, nos cursos regulares e especiais do idioma espanhol. A 
CONVENENTE se compromete a oferecer um desconto de 
20% individual e 25% para turmas com 15 alunos beneficiá-
rios deste Convênio, extensivos aos seus dependentes legais 
sobre o valor de balcão praticado no ato da matrícula. Estes 
descontos não serão cumulativos com quaisquer outros des-
contos e/ou promoções de ocasião que a CONVENENTE es-
teja praticando.

O Centro de Idiomas , tem por objetivo Think
a concessão de descontos de 25% para o 
curso de Inglês, na modalidade presencial, 

Contatos: Admilson Q. Sales Junior
: asjunior@ftc.edu.bre-mail

: 71  3281-8342  /   71 99743-2881 Tel. Cel.:

em nossa sede, concedido aos colaboradores e seus 
dependentes diretos, quais sejam, esposa/marido e filhos  
aos associados (pessoa física) do  Caso as aulas SHRBS.
ocorram no domicílio da empresa conveniada, o desconto 
concedido será de 15%.

A  oferece ao colabora-Real & Dados
dores das empresas associadas ao 
SHRBS, desconto especial de 20% 
para pagamento à vista, 15% para 

pagamento parcelado em até 3 vezes e de 10% para paga-
mento parcelado em até 5 vezes, nos cursos oferecidos pela 
mesma, sobre o valor em referência. No investimento em to-
dos os cursos de acordo com a tabela vigente, não cumulativo 
em promoções de período sobre o valor em referência.

Cursos oferecidos pela Real & dados:

Office 2016 / Excel Básico / Excel Avançado / Excel com 
Dashboards / Excel Macros / Excel com VBA / MS Project / 
Manutenção de Micros / Manutenção de Notebooks / Design 
Gráfico / Web Design Responsivo / Produção de Vídeos para 
Youtuber / Mídias Sociais / APP Mobile / AutoCAD2D / Active 
Directory / Rede de Computadores.  Cursos Outros Serviços:
VIP  /  Aula Particular Locação de Laboratórios com Micros 
para Treinamentos.

Contatos: Eliana Araújo
e-mail: eliana@realedados.com.br

Site: www.realedados.com.br
Tel.: 71 2109-0404  /  Celular: 71 99246-6128 / 99102-1691 

Linha de financiamento para o Segmento Turístico

Contatos: Soraia Senna / Agente de Desenvolvimento

: ssena@bnb.gov.bre-mail

: 71  3402-7511/91Tel.

.: 71 99365-0379 Cel

Este convênio beneficia as empresas 
do Segmento do Turismo para Cons-
trução, Reforma e

Capital de Giro, com taxas excelentes.

Este convênio é para as empresas do seg-
mento de Hospedagem, Alimentação e Be-

Contatos: Paulo Sá
: e-mail paulo@linecoaching.com.br
: 71 99379-2192Celular

Curso de Impulsão Empresarial

bidas, que queiram alcançar bons resultados na inovação, 
aperfeiçoamento e supervisão. Preços especiais para 
empresas associadas ao SHRBS.

Confira o release para os associados no endereço abaixo:

http://linecoaching.gpages.com.br/paulo/

https://sindical.caixa.gov.br/sitcs_internet/contribuinte/login/login.do
https://sindical.caixa.gov.br/sitcs_internet/contribuinte/login/login.do


Educação

O Convênio tem por objetivo a coope-
ração mútua, entre as partes, para im-
plantação do projeto denominado “Fa-

Contatos: Ticiana Nova
: tnova@area1.edu.bre-mail

:  www.devrybrasil.edu.br/frbSite
: 71 3344-7467Tel.

culdade Ruy Barbosa - Corpore”, tendo como princípio ele-
mentar a capacitação dos funcionários, dependentes de 1º 
grau, estagiários e associados da empresa que, ao se ma-
tricularem nos cursos ofertados pela Faculdade Ruy Barbosa, 
terão direito a uma “Bolsa Corpore”, conforme tabela no 
nosso site. A faculdade oferece descontos em seus cursos de 
Graduação e Pós-Graduação

Contatos: Admilson Q. Sales Junior
asjunior@ftc.edu.bre-mail: 

 71  3281-8342  /  71 99743-2881Tel.: Cel.: 

O Colégio Dom - Paralela, oferece des-
contos de 15%, nas mensalidades da 
Educação Infantil à 3ª Série do Ensino 

Médio, aos colaboradores e aos seus dependentes diretos, 
quais sejam (esposa, marido e filhos) das empresas asso-
ciadas  ao . Conforme tabela no nosso site.SHRBS

Contatos: Ticiana Nova
 tnova@area1.edu.bre-mail:

: www.devrybrasil.edu.br/area1Site
: 71 3344-7467Tel.

O Convênio tem por objetivo a coopera-
ção mútua, entre as partes convenen-
tes, para implantação do projeto deno-

minado “ÁREA1 - CORPORE”, tendo como princípio ele-
mentar a capacitação dos funcionários, dependentes de 1º 
grau, estagiários e associados da EMPRESA que, ao se ma-
tricularem nos cursos ofertados pela ÁREA1, terão direito a 
uma “Bolsa Corpore”, conforme tabela no nosso site.

A faculdade oferece descontos em seus cursos de Gradua-
ção e Pós-Graduação

Contatos: Laerte Apoim Braga
: jose.braga@unijorge.edu.bre-mail

: www.unijorge.edu.brSite
: 71 3206-8050  /   71 99611-7031Tel. Cel.:

O Convênios tem por finalidade estabelecer a 
integração entre a ASBEC - Sociedade Baiana 
de Educação e Cultura Ltda e SHRBS - 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 

Similares de Salvador e Litoral Norte e suas associadas, 
objetivando o estabelecimento de descontos no valor das 
mensalidades dos cursos de Graduação (presencial e EAD), 
Pós-Graduação e Cursos de extensão, oferecidos pela 
ASBEC aos colaboradores e associados do SHRBS, estando 
o benefício limitado à abertura de turma bem como o número 
de vagas oferecidas pela ASBEC, para cada curso.

A ASBEC concederá desconto de 15% (quinze por cento) 
aos colaboradores e associados do SHRBS, bem como aos 
seus dependentes, nas mensalidades dos Cursos de 
Graduação Presencial, ofertado no Campus do Comércio e 
Paralela e nos cursos de Graduação EAD e Pós-Graduação 
Presencial e EAD ofertados em qualquer um dos Campi da 
ASBEC.

Contatos: Admilson Q. Sales Junior
: asjunior@ftc.edu.bre-mail

: 71  3281-8342  /  : 71 99743-2881 Tel. Cel.

A Faculdade oferece descontos de 
10% para os Cursos Tecnológico e de 
Graduação  e  20% para o curso de 

Pós-Graduação e Mestrado, na modalidade presencial, váli-
dos exclusivamente para os cursos/turnos que constam na ta-
bela, conforme percentuais descritos, concedido aos colabo-
radores, associados (pessoa física) do  e seus de-SHRBS
pendentes diretos, quais sejam, esposa/maridos e filhos.

Contatos: Wilson Manoel
 wilsonmanoel1@gmail.com www.f2j.edu.br/e-mail: Site:   /  

71 3114-3424  /  : 71 9985-1390Tel.: Cel.

Contatos: Wendel Soares (Consultor de Relacionamento)
: e-mail wendel.souza@unifacs.br

 unifacs.brSite: www.
 Tel.  Cel.: 71 3271-8118  / : 71 98890-7461

A Faculdade oferece desconto no valor das 
mensalidades para os colaboradores dos
associados do SHRBS e para seus depen-
dentes no Colégio Dois de Julho.

Contatos: Rafael Argolo, Ana Cláudia ou Silviane
: rafael.reis-ssa@unicesumar.edu.bre-mail

: www.ead.cesumar.br  Site
: 71  3105-3307 : 71 Oi 98652-3763 / Claro 98343-5043Tel. Cel.

 

A Faculdade oferece aos 30 primeiros que 
realizarem matrícula na graduação, serão 
contemplados com 50% de desconto
(10% pontualidade + 40% campanha co-

mercial) no primeiro ano do curso. A partir da 13ª mensalida-
de, será lançado o desconto de 20%. Válido para associados 
e dependentes. Apenas para o curso de graduação em 
Gastronomia, além dos 50% no primeiro ano do curso, será
lançado o desconto de 40% (10% pontualidade + 30% con-
vênio) a partir da 13ª mensalidades. A entidade dispõe do Cur-
so de Gastronomia na modalidade EAD.

Óticas

Seguros

Contatos: Luiz ou Nilma
: shekinah.lab@gmail.come-mail

: 71 3321-2916  /  : 71 98839-9792Tel. Cel.

A òtica oferece 15% de desconto nas lentes 
para óculos e 20% na compra de óculos 
completo (lentes mais armações solar ou re-
ceituário), além de oferecer também assis-

tência e manutenção grátis durante 6 meses, a todos os fun-
cionários dos nossos associados e seus parentes.

Contatos: Alexandre Santana Barreto
: e-mail alexandresantana@live.com

  /  imperiodosoculosba@gmail.comvisionclin@hotmail.com
Tel.: 71   / : 71 3018-6566 99609-5660 Cel.

As óticas oferecem desconto de até 
20% em produtos ópticos e 40% 
em exames de vista. Informamos 
que a Clínica para Exame está 

agora situada na Av. Sete - Rua do Cabeça, edf. Marquês de 
Abrantes, sala 304, (3° andar). Próximo a Ricardo Ele-
tro/Insinuante. Para associados o valor da consulta é R$ 40,00. 
Agendamento 71 98784-5488 ou 99396-6783 (zap) Jamile

R
Contato e-mail: Bruno Lisboa  /  : bnlrepresentacoes@hotmail.com
 Cel.: 71 99174-5526 TIM / WHATSAPP  /  71 98631-5259 OI / WHATSAPP

O convenio tem por objetivo oferecer as empresas associadas ao SHRBS,  desconto de 10% (dez por 
cento) sobre o valor de referência e 1ª parcela do Contrato Anual gratuita.

Contatos: Paulo Sá
: paulo.sa@rlifeseguros.com.bre-mail

: www.rlifeseguros.com.brSite
: 71 2136-9101 /  : 71 99415-0102 99239-6978Tel. Cel.

O sindicato fechou mais uma parceira com a R Life 
Seguros. A empresa oferece descontos dife renci-
ados  para os associados e seus colabora- dores. * 
Seguro Automotivo * Vida / Previdência * Seguro 

Contato: Andréa Borges
:  aborges@mongeralaegon.com.br e-mail

: www.mongeralaegon.com.brSite
: 71  3186-0681  /  : 71 99131-0045Tel. Cel.

A empresa poderá  contratar benefícios rela-
cionados a proteção à vida aos funcionários, 
dos nossos associados, com a garantia de u-

ma seguradora existe há mais de 182 anos no mercado. 
Tranquilidade e proteção para funcionários e empresas.

Saúde * Seguro Condominial * Seguro Residencial * Seguro 
Empresarial  * Plano Odontológico * Responsabilidade Civil  
* Seguro Fiança Locatícia * Consórcio

Saúde Ambiental

A , em parceria com o , UNIFACS SHRBS

está oferecendo 20% de desconto nos cursos de Graduação 
e Pós-graduação para associados e dependentes diretos do 
Sindicato. O desconto é válido para todos os cursos, com 
exceção dos cursos de Medicina, Direito, Gastronomia, Psi-
cologia e Medicina Veterinária.  Acesse o link e faça o Vesti-
bular Gratuito – :  www.unifacs.br/empresa1UNIFACS

mailto:wilsonmanoel1@gmail.com
mailto:wilsonmanoel1@gmail.com
mailto:wilsonmanoel1@gmail.com
mailto:wilsonmanoel1@gmail.com
mailto:wilsonmanoel1@gmail.com
mailto:wilsonmanoel1@gmail.com
mailto:wilsonmanoel1@gmail.com
mailto:wilsonmanoel1@gmail.com
mailto:visionclin@hotmail.com


Saúde Ambiental / continuação

Serviços

Contatos: Reginaldo Almeida
: e-mail reginaldo@ecolbio.com.br

: www.ecolbio.com.brSite
.: 71 99947-7615  /  98882-2660Cels

A empresa tem como objetivo de 
Convênio e Parceria a oferecer 20% de 
desconto nos serviços de Certificação 

Ambiental (Selo Verde), Coleta de Resíduos Eletroeletrôni-
cos, Auditoria Ambiental, Diagnóstico Ambiental, Redução 
dos Custos com a Taxa de ‘Grandes Geradores de Resí-
duos’, Licenciamento Ambiental, Palestras e Treinamentos e 
Programa de Prevenção a Riscos Ambientais PPRA. Contatos: Márcio Hayne

: marcio-ambiental@hotmail.come-mail
 www.ambiental-ba.com.brSite:

: 71 3012-9318Tel.
 71 99934-2824Cel.:

A empresa oferece a prestação de servi-
ços na coleta, transporte e destinação fi-
nal de resíduos orgânicos, com preços 
diferenciado para as empresas associa-

das ao SHRBS - Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de Salvador e Litoral Norte.

Contatos: Marcelo Good Lima
: : www.detroitsaudeambiental.com.bre-mail   /  Sitemgoodlimadetroit@uol.com.br  

 Tel.: 71 3261-5750  /  Cel.: 71 8742-1320

A empresa fornece serviços de controle de pragas urbanas, lavagem e higienização de
reservatór ios de água,  h ig ienização e imunização em geral ,  com ót imos preços para
associados do SHRBS.

Nova forma de fazer Web Contatos: Anselmo Garrido

Empresa atuante no ramo de projeto 
e criação de Web Site.

A empresa é especializada em tecnologia da 
informação (TI) com o propósito de satisfa-
zer seus clientes na área de infraestrutura de 
rede, manutenção, instalação e configura-
ções de computadores e no suporte técnico 

presencial e remoto aos usuários de TI. Temos planos de 
serviços diferenciados para associados do SHRBS às suas 
necessidades e também daremos um desconto de até 20% 
em todos os planos. Entre em contato para finalizar o seu 
plano. Plano Básico: Com direito a uma visita semanal regular 
e mais 4 chamados técnico totalizando um máximo de 8 
visitas mensais. Plano Regular: Com direito a duas visitas 
semanal regular e mais 4 chamados técnico totalizando um 
máximo de 12 visitas mensais. Plano Independente: faça do 
seu jeito!

Contatos: Cássio Lourenço
: allcolorweb@gmail.com e-mail

: 71 3342-4141 - 3341-1301 Cel.: 71 98238-8309Tel.

Contatos: Audson Queiroz
: gerencia@allservicesmoveis.com.bre-mail

: 71 3233-9644 - 3234-0535 Cel.: 71 99973-0978Tel.

Contatos: Alessandro Bomfim
 alebomfim@live.com e-mail:
: 71 98729-4716Cel.

Todo tipo de serviços gráficos, com 
grande diferencial aos associados. 
Desconto de 10% (negociação).

A All Services Móveis está se espe-
cializando em suas atividades e vem 
desenvolvendo serviços de reforma e 
fabricação de móveis e estofados 

● Assistência Técnica em Cadeiras e Poltronas de Escritório 

●Montagem e desmontagem de móveis ●Reforma de estofados 

●Capas  ●Capas Especiais  ●Lavagem a seco  ●Móveis de Palha 

●Móveis Design  ●Pintura de Móveis

com critérios que focam a qualidade, durabilidade e o design 
da sua empresa. A empresa oferece preços diferenciado para 
associados do . Segue abaixo os serviços detalhados:SHRBS

A tem por objetivo neste Jerimum Brindes 
convênios, oferecer aos colaboradores 
das empresas associadas ao , um SHRBS
desconto de 05% (Cinco por cento) em 
brindes personalizados, a exemplo de 

Contatos: Alex Costa
 e-mail: contatojerimumbrindes@gmail.com

: 71 98844-2023Celular / WhatsApp

caneta, caneca, copo para eventos, azulejo, agenda, 
camisas, sandálias, capas para celular, chaveiro, squeeze, 
boné, sacolas, mouse pad e etc, sobre o valor em referência.

Contatos: Jorge Gandarela / Augusto César
  / augustocesar55@hotmail.come-mail: jorge.gandarela@gmail.com

: 71 98365-5347 - (Jorge) : 71 98161-8574 - (Augusto) Cel.   /  Cel.

A empresa oferece aos colaboradores dos asso-
ciados do , desconto de 05%, sobre o SHRBS
valor em referência na reforma, instalação e ma-

Reforma, Instalação e
Manutenção da Construção Civil

Reforma, Instalação e
Manutenção da Construção Civil

BAHIA SOL & MAR
CONSTRUÇÃO

BAHIA SOL & MAR
CONSTRUÇÃO

Contatos: Fernanda Mendes
: nandamendesfotografia@gmail.come-mail

: 71 99138-3697Cel.

A empresa oferece aos colaborado-
res dos nossos associados 15% de 
desconto em fotografia e imagem.

Contatos: Tierri de Lima

: projetos@makerinterativa.com.bre-mail

: 71 3166-5555Tel.

Cel.: 71 99151-7755 / 99668-9623

O Hotspot é o mais novo canal de 
comunicação com seu cliente. Onde 
você interage exibindo promoções, 

produtos e serviços através do seu o celular, via Wifi. Tudo 
isso de uma forma inovadora, fácil e atrativa. Permitindo que o 
acesso livre ao Wi-Fi se transforme em um serviço inteligente 
e integrado para oferecer promoções, produtos e serviços 
exclusivos de sua empresa: Filtre sua audiência e saiba quem 
é seu público; Ferramenta totalmente personalizada; Fidelize 
seus clientes com ofertas personalizadas; Crie enquetes, 
campanhas de seus produtos; Total segurança nas cone-
xões; Controle e segmente o acesso ao Wi-fi. Assim você co-
leta as informações de seus clientes e cria mídias direcio-
nadas. Você pode divulgar um produto novo que ainda não es-
teja em seu cardápio, por exemplo.  Com os dados de seus 
clientes, é muito mais simples criar campanhas direcionadas. 
Por gênero, e-mail, por idade, curtidas nas redes sociais e 
muito mais. Para os associados, o valor da implementação do 
modem e instalação será dado um desconto de 30%.

Contatos: Anselmo Garrido
: : www.oficinadepixel.com.bre-mail  / Sitecontato@oficinadepixel.com.br

: 71 99958-6251Cel.

Você que é associado do SHRBS ganha des-
conto de 30% para fazer as fotos e video de 
seu hotel, pousada ou restaurante.

Contatos: Valdemar Alves de Sousa Neto
: vasn@terra.com.bre-mail

: 71 3341-5454 / 4112-5054 : 71 99316-1190Tel.  Cel.

A empresa oferece aos associados e seus 
dependentes do , desconto de 10% SHRBS
nos serviços de locação de sala para reu-

niões, treinamentos, seleção de pessoal e também endere-
ço para domicílio fiscal.

A empresa , oferece 15% de descon-Cotagê
to, sobre o valor dos serviços de: Engenharia, 
Perícias Técnicas, Avaliações de Imóveis – 

Contatos: Cauan Oliveira Alves
: cauan.eng@gmail.come-mail

: 71 99318-4869Celular

Por inferência estatística, Vistorias/inspeções de Imóveis, 
Laudos Técnicos, Fiscalização e Acompanhamento de o-
bras, Serviços de Segurança do Trabalho (Projeto de Com-
bate Incêndio, Elaboração de Plano de Emergência, Memo-

e-mail: contato@oitenta.com.br
: Site www.oitenta.com.br : 71 8857-5024 / 8231-7445 Cel.

nutenção da construção civil.

http://www.sindicatohrbs.com.br,
http://mgoodlimadetroit@uol.com.br
https://sindical.caixa.gov.br/sitcs_internet/contribuinte/login/login.do
http://central@personalbr.com.br
http://contato@oficinadepixel.com.br
http://www.oitenta.com.br
http://www.oitenta.com.br


Serviços / continuação

Saúde

Assessoria

A empresa oferece aos Associados do 
SHRBS, serviços de estofados em 
geral, com desconto de 10% (Dez por 

Contatos: Sibele ou Monalisa Pimentel
: e-mail vendas@caposerv.com.br
: www.caposerv.com.brSite

: 71 3472-9030 Tel.

Caposerv
Seus móveis novos de novo

Caposerv
cento), sobre o valor em referência.

A Pit Stop tem por objetivo neste 
convênios, oferecer aos colabora-

Contatos: Claudionor
: e-mail autopartscomercial@gmail.com
: www.pitstopcarcenter.com.brSite

: 71 3334-2000 - : 71 99972-5151 / 99314-6025Tel. Cel.

dores das empresas associadas ao , um desconto de SHRBS
10% em serviços e peças de automóveis, sobre o valor em 
referência.

Contatos: Roseli Cunha
: gerencia.horto@gmail.come-mail

: 71 3334-3102  /  : 71 98785-9080Tel. Cel.

A empresa oferece aos associados e seus 
dependentes (Cônjuge e Filhos) do 
SHRBS, desconto de 20% sobre o valor 
em referência para o  primeiro atendimen-

to e de 10% nos demais atendimentos, nos serviços de 
Design de Sobrancelhas, Depilação Facial, Queixo, Buço, 
Costeleta, SD Relax (Massagem Relaxante nos Pés).

A empresa oferece aos Associados do 
SHRBS, nos produtos e serviços desconto 
de 15% (quinze por cento), para qualifica-
ção e redução no consumo de energia elé-

Contatos: Javier Benielli
: e-mail javier@synergetic.com.br
: www.synergetic.com.brSite

: 71 99994-1840 Cel.

Eficiência Energética

trica, sobre o valor em referência.

BACKBONES - Switchs de alta perfor-
mance, rede óptica própria, rádios digi-
tais homologados pela Anatel, equipe 

Contatos: Tatiana Santos e Cristiane Côrtes
: e-mail centropsicologico.dp@gmail.com

 Cel.: 71 4114-0106
: 71 98819-7100 - Cristiane /  99252-2013 - TatianaCel.

O convênio tem por objetivo oferecer aos 
colaboradores das empresas associadas 
ao SHRBS, Atendimento Psicológico e 
Orientação Profissional, com um desconto 

de 30% (trinta por cento) sobre o valor de referência.
Contatos: Carlos Eduardo

: climeb2015@gmail.come-mail
: 71 3013-4554 / 3015-4543 Tel.

: 71 99127-5114Cel.

Contatos: David Almeida
: david.almeida@usetelecom.com.bre-mail

: 71 3111-0861  /  : 71 99666-3399 Tel. Cel.

A empresa oferece aos colaboradores dos 
nossos associados 30% de desconto  sobre o 
valor em referência, em consultas e exames 
realizados na unidade da  CLIMEB.

Contatos: Jorge Araújo
: comercial3@climeba.com.bre-mail

: www.climeba.com.brSite
: 71 3359-7735Tel.
: 71 99981-4739Cel.

: 71 2106-3535Agende sua Consulta

A empresa oferece aos associados do 
SHRBS, um desconto de 30% sobre o 
valor em referência de R$ 30,00 no 

exame clínico ocupacional.

Contatos: Joaquim Maurício
: financeiro@cliviva.com.bre-mail

: www.cliviva.com.brSite
: 71 3035-0624 / 0625Tel.

: 71 9601-8698 / 9264-2413Cel.
98697-8698 / 98209-9182

A Clínica oferece para funcionários dos 
nossos associados descontos de 25% para
consultas e até 33% para exames médicos. 
Viabiliza também uma parceria em Medicina

do Trabalho, com preços e vantagens exclusivas.

Contatos: Rodrigo Madaleno
:  rodrigo.santos@sabin.com.bre-mail

: www.sabin.com.brSite
: 71 3261-1314    /  : 71  98121-8273Tel. Cel.

Possui 31 anos de mercado e aceita 
diversos convênios. Oferece 30% de 
desconto nos exames particulares para 
os colaboradores dos associados do 

sindicato. Além disso, oferece  condições especiais para 
exames periódicos e vacinas para empresas. Contatos: Fátima Oliveira

: mfpinto@vitalmed.com.bre-mail

: www.vitalmed.com.brSite

: 71 2202-8756Tel.

: 71 98131-3952 Cel.

Serviços de Atendimento de Emergências. 
Preços especiais para associados SHRBS

Visite nossa página no
Facebook: SHRBS

Av. Tancredo Neves, 274 - Centro Empresarial Iguatemi - Bloco B - Salas 305 a 307 - Cep.: 41.820-907 - Salvador-Ba
Tels.: 71 3525-2555  /  3525-2561   -   www.sindicatohrbs.com.br   -   sindicato@sindicatohrbs.com.br

A vem oferecer as B2S Soluções 
empresas associadas ao , SHRBS

Contatos: Marcos Bordoni Gonçalves
: e-mail contato@b2ssolucoes.com.br

: 71 3601-1574 - : 99981-2584Tel. Cel.

própria e treinada em fusões ópticas, reparos e manutenção ga-
rantem o perfeito funcionamento do backbone óptico de 40 giga 
em anel da USE. CONTEÚDO - Vídeo, áudio, softwares, ma-
pas, imagens, todo o conteúdo do mundo estão disponíveis da 
rede da USE, tudo isso garantido pela parceria com o Data Cen-
ter da TASCOM, o que garante a interconexão direta aos ser-
vidores. DISPONIBILIDADE - Equipamentos em redundância, 
rede em anel, conectividade ao PTT-BA, servidores de conteú-
do, upstreaming’s multiplus, bancos de bateria de alta autono-
mia. A rede da USE é planejada para não parar nunca e seus cli-
entes podem tirar proveito disso. A empresa oferece benefícios 
exclusivos para os associados do SHRBS, desconto de 10% a 
15% no valor mensal do contrato. Comissionamento de 7% 
sobre indicação/fechamento de contratos para atendimento de 
eventos nos auditórios nos respectivos hotéis. Plano de telefo-
nia com tarifas diferenciada e ligações fixo/fixo/local ilimitados.

um desconto de 10% (Dez por cento) no fornecimento de 
Produtos e Utensílios de Materiais de Limpeza e 
Descartáveis, sobre o valor em referência.

hn Aes TreD

Desenvolvimento de Pessoas e Empresas com
Arte, Turismo, Eventos, Consultoria e Assessoria.

Contatos: Julia Santos
: jsconsultores@terra.com.bre-mail

: 71 3103-6304  /  : 71 98888-2568Tel. Cel.

Produção de eventos, receptivos, eventos te-
máticos, trilhas dentro das cidades. Consulto-
ria, assessoria e cursos em turismo, hotelaria.

https://sindical.caixa.gov.br/sitcs_internet/contribuinte/login/login.do
https://sindical.caixa.gov.br/sitcs_internet/contribuinte/login/login.do
https://sindical.caixa.gov.br/sitcs_internet/contribuinte/login/login.do
https://sindical.caixa.gov.br/sitcs_internet/contribuinte/login/login.do
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