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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.

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

Água Mineral Natural

Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza

A empresa oferece aos associados da , venda de produtos ligados a área de Higiene SHRBS
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@gmail.com

Ë

Consultoria, Assessoria e Gestão de Projetos Ambientais

Contatos: Reginaldo Almeida
: www.ecolbio.com.brE-mail    Sitereginaldo@ecolbio.com.br // : 

Cels.: 71 98882-2660  /  99407-3103   ( 99947-7615 - Zap Comercial )   

A empresa tem como objetivo de Convênio e Parceria a oferecer 20% de desconto nos 
serviços de Certificação Ambiental (Selo Verde), Auditoria Ambiental, Diagnóstico 
Ambiental, Licenciamento Ambiental, Plano de Gerenciamente de Resíduos Sólidos - 
PGRS PPRA -, Palestras e Treinamentos e Programa de Prevenção a Riscos Ambientais .

Ë
Ë

Cardápio Digital

Ë

Contatos: Michel Balogh
: // : 71 99706-1312E-mail   Cel.michel.b.n@hotmail.com   

O  é o Cardápio Digital mais completo do Brasil e está disponibilizando QR GO
gratuitamente o sistema para os associados do  de Bares e Restaurantes, nessa SHRBS
retomada econômica. 

Cartão de Benefício Médico e Cartão de Crédito

Ë

Contatos: Hilton Viana
: atendimento@dincard.com.brE-mail

: Cel. 71 99258-2020 

A , tudo que você precisa em um único cartão, oferece a você e toda a sua Din Vale Card
família as melhores opções para a sua saúde e bem estar. Possui descontos em consultas 
médicas e exames de laboratórios e Raio X.
Com desconto até 70% em mais de 30 especialidades e consultas a baixo de 100 reais. 
Muito mais vantagens do cartão multi-benefícios, proporcionando aos associados e seus 
colaboradores do , crédito sem consulta ao  e , em uma ampla rede SHRBS SPC SERASA
credenciado a bandeira , entre elas no segmento de farmácias, VALE CARD
supermercados, postos de combustíveis e clínicas médicas.

A   oferece valores fixos ou descontos vantajosos aos nossos Água Mineral Natural Itagy,
associados e seus colaboradores. Consulte os preços e condições diferenciadas.

Contatos: João Vitor
: vendas.itagy.ba@gmail.comE-mails

: 71 99156 1042Cel.  
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