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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

Produtos e Serviços úteis para retomada dos negócios
Prezados Senhores,
Encaminhamos informativo de empresas Conveniadas e Parceiras do SHRBS, com produtos e 
serviços úteis para esta retomada dos negócios. Façam os contatos com os representantes das 
empresas que estarão prontos para oferecerem produtos e serviços com preços especiais para 
esta volta aos trabalhos.

Medicina do Trabalho

Laboratório de
Análise Clínica

Exames Laboratoriais
e Vacinas

Consultorias e Cursos

Gestão Ambiental

Distribuidora de Produtos
de Higiene e Limpeza

Obs: Visitem nosso Site: www.sindicatohrbs.com.br, e
encontrarão também os procedimentos para esta retomada.

Contato E-mail: Jorge Araújo  //  : comercial3@climeba.com.br
:   //  T : 71 3359-7735Site el.www.climeba.com.br

Cel.     Agende sua Consulta:: 71 99981-4739  71 2106-3535//

A empresa oferece aos associados do SHRBS, um desconto de 15% sobre o valor
em referência de R$ 30,00 no exame clínico ocupacional.

Contatos E-mail: Rodrigo Madaleno  //  :  rodrigo.santos@sabin.com.br
:   //  : 71 3261-1314   //  : 71  98121-8273Site Tel. Cel.www.sabin.com.br

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.

O  possui um serviço específico para realização de exames de coronavírus nos Labchecap
colaboradores da sua empresa. Disponibilizamos para sua empresa dois tipos de testes: 
Teste Molecular : Exame padrão ouro, o teste  é um teste de detecção em RT PCR RT-PCR

Contatos     E-mail: João Ricardo Nascimento : joaoricardo@labchecap.com.br//
 71 3037-1201 71 99696-6560 / 99733-0516Tel. Cel.:   //  : 

tempo real destinado à detecção qualitativa do vírus (material genético do ) no período em que está ativo SARS-CoV-2
no organismo. Prazo de entrega: 04 dias úteis, valor  R$ 250,00. Teste Rápido : Teste que detecta a IGG / IGM
presença de anticorpos  e  produzidos pelo organismo após contato com o vírus. Os anticorpos  são IGG IGM IgM
produzidos na fase aguda da infecção, aparecendo alguns dias após contato com o vírus. Os anticorpos  IgG
aparecem mais tardiamente e permanecem no organismo refletindo uma imunização adquirida. Prazo de entrega: 24 
horas, valor R$ 200,00.

Contato   //  E-mail: Julia Santos : jsconsultores@terra.com.br
Tel. Cel.: 71 3013-6304  //  : 71 98888-2568

hn Aes TreD
Desenvolvimento de Pessoas e Empresas com

Arte, Turismo, Eventos, Consultoria e Assessoria.

Produção de eventos, receptivos, eventos temáticos e trilhas dentro das cidades. 
Consultoria, assessoria e desenvolvimento de pessoas e empresas em turismo,
hotelaria, eventos e comércio.

Contatos E-mail: Reginaldo Almeida  //  : reginaldo@ecolbio.com.br
:   //  : 71 99947-7615  /  98882-2660Site Cels.www.ecolbio.com.br

A empresa tem como objetivo de Convênio e Parceria a oferecer 20% de desconto nos 
serviços de Certificação Ambiental (Selo Verde), Coleta de Resíduos Eletroeletrônicos, 
Auditoria Ambiental, Diagnóstico Ambiental, Redução dos Custos com a Taxa de ‘Grandes 
Geradores de Resíduos’, Licenciamento Ambiental, Palestras e Treinamentos e Programa 
de Prevenção a Riscos Ambientais PPRA.

A empresa oferece aos associados da SHRBS, venda de produtos ligados a área de Higiene 
e Limpeza, assim como assessoria técnica e prestação de serviços para área de Higiene e 
Limpeza, com 30% de desconto, sobre o valor em referência da tabela vigente na data.

  Cel.: 71 99324-2806 - WhatsApp 
  Site: www.higtop.com.br

Contatos: Edgar Duarte //
E-mail:  // e.d.costaneto@email.com

Detecção qualitativa de Antígeno Covid-19 Valor R$ 180,00
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