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Empresas com Produtos e Serviços
úteis para retomada dos negócios
Ë

Exames Laboratorias e Vacinas
Para empresas fechando cartões de benefícios acima de 30 colaboradores,
realizamos o atendimento de forma simples e sem comprovação da renda.
Somente enviando a planilha com dados para cadastro em sistema. Para
maiores informações, favor entrar em contato.
Reinaldo Braga - 71 3261-1314 / 98254-0047

Ë

Distribuidora de Produtos de Higiene e Limpeza
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.
Contatos: Edgar Duarte // Cel.: 71 99324-2806 - WhatsApp
E-mail: e.d.costaneto@gmail.com //Site: www.higtop.com.br

Ë

Desinfecção de Superfície
A GEOTAN® apresenta a nova linha DHS na luta contra a COVID-19.
Produtos de alta tecnologia para desinfecção e higienização de
superfícies e ambientes e medição de temperatura corporal.
A Geotan, atuante no mercado brasileiro há mais de 5 anos, e
adaptando-se à nova realidade de mercado, oferece aos seus parceiros
Contatos: Gabriel Oliveira
tecnologias eficazes no combate ao novo coronavírus e demais
E-mail: gabrielbso10@gmail.com patógenos. Oferece ao associados e seus dependentes do SHRBS,
Site: www.geotan.com.br/dhs
pagamento facilitado com preços especiais.
Tel.: 71 98710-6831

Ë

Exames Laboratorias e Vacinas
O Labchecap possui um serviço específico para realização de exames
de coronavírus nos colaboradores da sua empresa.
Disponibilizamos para sua empresa dois tipos de testes: Teste
Molecular RT PCR: Exame padrão ouro, o teste RT-PCR é um teste de
detecção
em tempo real destinado à detecção qualitativa do vírus
Contatos: João Ricardo Nascimento
(material
genético
do SARS-CoV-2) no período em que está ativo no
E-mails: joaoricardo@labchecap.com.br
organismo. Prazo de entrega: 04 dias úteis, valor R$ 250,00. Teste
Tel.: 71 3037-1201
IGG / IGM: Teste que detecta a presença de anticorpos IGG e
Rápido
Cel.: 71 99696-6560 / 99733-0516
IGM produzidos pelo organismo após contato com o vírus. Os
anticorpos IgM são 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.

Ë

Higienização Completa de Ambientes
O Convênio tem por objetivo oferecer aos associados e seus
colaboradores do SHRBS, 10% (Dez por cento) de desconto, nos
produtos e serviços, sobre o valor em referência.

Contatos: Irlândia Ramos
E-mail: irlandia@limpexhigienizacao.com.br / Site: www.limpexhigienizacao.com.br
Tel.: 71 99179-0546

A

te ajuda a preparar o ano de 2021!

Já pensou quanto o inglês agregaria na sua vida ou na sua carreira?

Aprenda INGLÊS de forma DEFINITIVA em 18 ou 24 meses, com aulas
PRESENCIAIS ou 100% ONLINE, seja na sua casa ou na sua empresa (ao vivo).
Método Diferenciado e Certificação Internacional!
Mensais de R$ 355,00 por R$ 259,00 fixos e sem reajustes até
Caio Junqueira
71 993536315 71 30350851
o final do curso e 1 KIT DE MATERIAL GRATUITO.
71 91802013 (Whatsapp)
Mais informações:
Visite nossa página no Facebook: SHRBS

Siga o nosso Twitter: @SHRBSBA
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