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Seja (Bonifácio)

Bem-Vindo

O SHRBS, firma novos Convênios e Parcerias, visando atender as necessidades

dos nossos associados e seus colaboradores.

Para maiores informações sobre esses e outros convênios , acesse o site: .www.sindicatohrbs.com.br

Na parte superior da página, coloque o cursor em cima de serviços e em seguida clicar em convênios,

veja e tire suas dúvidas sobre todos os nossos conveniados.

Atenção Associados,
Novos Conveniados & Parceiros

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

Siga o nosso Twitter: @SHRBSBA

Contatos: Lília Sena Moisés
E-mail:

direcao@recantodefadas.com.br
Tel.: (71) 3344-1360 / 3248-2031

Cel.: 71 99115-7175

Contatos: Margarete Gonçalves

E-mail: vibboni@vibboni.com.br

Site: www.vibboni.com.br

Tel.: (71) 3345-6940 / 3248-2031

Cel.: 71 98194-6365 / 99600-4441

A Escola Recanto de Fadas, oferece um desconto de 10% (dez por 
cento) sobre a mensalidade bruta dos meses de março a novembro, 
para os cursos, no turno vespertino, do Grupo 1 ao Grupo 5 da 
Educação Infantil, e 20% (vinte por cento) sobre a mensalidade bruta 
dos meses de março a novembro para o curso do 1º ano do Ensino 
Fundamental, em ambos os turnos, salvaguardada, em ambos os 
casos, a condição de realização dos pagamentos até os seus 
respectivos vencimentos, para casa um dos filhos ou dependentes 
legais dos associados do SHRBS, matriculados(s) e/ou a serem 
matriculados regularmente nas séries oferecidas pela conveniada.

Creche, Educação infantil e 1º ano do Ensino Fundamental

(tempo integral opcional)

A  Ambientes Planejados, contando com os VIBBONI

seus 16 anos de experiência, oferece aos 

associados do  uma linha de móveis SHRBS

planejados para todos ambientes residenciais e 

comerciais com alto padrão de qualidade. 

Trabalhando com descontos de 45% sobre o valor 

em referência para todos os associados e prazos de 

pagamento em até 24 vezes, a  preza pela VIBBONI

satisfação e bem estar dos seus clientes. 

Móveis Planejados para Ambientes Residenciais e Comerciais

Serviços de Informática

Contatos: Giuliano Mota
E-mail: giulimp@gmail.com

Cel.:  71 99200-9778

A empresa é especializada em tecnologia da informação . Oferece aos (TI)

associados e seus dependentes do , serviços de manutenção a SHRBS

computadores e suporte a rede, com desconto de 20% sobre o valor em 

referência.

O SHRBS de Salvador e Litoral Norte, 
compartilha a homenagem da Rede 

Sol Express para a Sra. Sonia Maria 
dos Santos, por 25 anos de sua 

dedicação e empenho, que foram de 
muitas alegrias, com competência e 

amor.
Muita sorte e realizações Sra. Sonia 

Maria dos Santos.
A Direção

Silvio Pessoa - 
Diretor da

Rede Sol
Express e Sra.

Sonia Maria dos Santos
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