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Seja (Bonifácio)

Bem-Vindo

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
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Caposerv
Seus móveis novos de novo

Caposerv

Eficiência Energética

Ahnes TreD

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

R

NÚCLEO DE ENGENHARIA E ASSESSORIA EM 
MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO

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: Temos novos Conveniados & ParceirosAtenção Associados: Temos novos Conveniados & Parceiros

Conveniados & Parceiros

já existentes

Serviços de Café Expresso

Contatos: Cel.:  Maurício Britto  //   71 99313-8553

   //   cafecomdinheiro.com.brE-mail: Site:mqbritto12@gmail.com

A empresa oferece aos associados do , participação a SHRBS

um dos Clubes Crowd Coffee, através do ‘Clube Start Plus’ 

Confecção de Cardápios e Afins em Braille

Contatos: Tel.:  Consuelo Alban  //   71 3017-1806 - Cel.: 71 98860-4357

  http://www.institutodecegosdabahia.org.brE-mail:   /  Site:consueloalban@institutodecegosdabahia.org.br

Serviços de Informática

Empresa , especializada em manutenção Preventiva e Corretiva de LP Informática
Notebooks, Computadores, Suporte a Rede, Criação e Restauração de Backup, 
Recuperação de Arquivos Deletados e Remoção de Vírus. Garantimos um bom 

Contatos: Cel.: Flávio Pereira  //   71 99691-9775

  E-mail:   //  Site:flavio@lpinfo.net.br www.lpinfo.net.br

máquinas de café em comodato, e Capsulas de legítimo café italiano Crowd Coffee, um desconto de 

28% sobre a recompra de Capsulas de vários sabores, sobre o valor em referência.

atendimento individualizado e contamos com opções viáveis para contratos voltados a Pessoa Jurídica 
de acordo com a demanda do cliente. Oferecemos aos associados do um desconto de  nos SHRBS 20%
serviços oferecidos, sobre o valor em referência,  Peça já seu Orçamento! 

Vocês sabiam que a maioria dos municípios da base do sindicato tem legislação específica sobre a

obrigatoriedade de disponibilizar ao menos um cardápio em braile aos clientes? Além disso, independentemente

da lei, os estabelecimentos devem estar sempre preocupados em atender bem o cliente com deficiência visual.

O , é líder no segmento de Instituto de Cegos da Bahia confecção de cardápio,

códigos de defesa do consumidor, demais materiais de divulgação e afins em Braille.

Em parceria com  - Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares deSHRBS

Salvador e Litoral Norte, o Instituto oferece nos produtos e serviços  um desconto de 

15% (quinze por cento), sobre o valor em referência, em favor de todos os associados do . SHRBS

http://www.sindicatohrbs.com.br,
mailto:mqbritto12@gmail.com
http://consueloalban@institutodecegosdabahia.org.br
http://flavio@lpinfo.net.br
mailto:alexandresantana@livre.com

	Página 4

