
 

 

TESTE COVID 19 – INFORMAÇÕES DETALHADAS 

 
Temos uma excelente notícia para o seu Sindicato e suas indústrias! 

A FIEMG disponibilizará um serviço completo para aplicação de testes 

de COVID - 19 para as indústrias. 

 
O VALOR da prestação do serviço é de R$99,00 , sendo: 

 NO ATO DA ADESÃO: pagamento de 20% do valor total a título de 
reserva . 

CONDIÇÕES para aplicação dos testes: 
 

- Aplicação do teste na unidade SESI SST:  
 

* Quantidade mínima: não há 
* Valor: R$ 99,00 por teste 
 

  - Aplicação do teste nas Indústrias (in loco): 
 

* Quantidade mínima: 500 testes\dia 
* Valor: R$ 99,00 por teste 
 

- Aplicação do teste nas Indústrias (com distância inferior a 30 Km da    
unidade SESI SST mais próxima):  

 
* Quantidade mínima: 20 testes\dia 
* Valor: R$ 99,00 por teste 
 

 - Aplicação do teste na nas indústrias (com distância superior a 30 Km 
da Unidade SESI SST mais próxima): 

 
* Quantidade mínima: não há 



 

 

* Valor: R$ 99,00 por teste + custo logístico a ser precificado pelo 
SESI 

  
DIFERENCIAIS :  

- Laudo emitido por especialistas 
- Treinamento (caso a empresa tenha equipe de SESMT próprio) 
- Resultado em 15 minutos 
- Rastreabilidade com QRcode   
 

Imprescindível ter internet no local da realização dos testes!  

PRAZO : Dentro de 30 a 45 dias os testes já estarão disponíveis. 

ESTIMATIVA: Precisamos saber a demanda, o mais rápido possível, para que a 

compra dos testes seja realizada.  

 Através do link abaixo é possível preencher a quantidade que cada 

indústria gostaria de adquirir: https://forms.gle/sR5zRDfF3htTuVQv7 

REFERÊNCIA: apenas à título de informações, a média de necessidade das 

indústrias é de 4 testes por funcionário   (1 a cada 15 dias para o período de 60 

dias). 

UNIDADES SESI SST em MG: Abaixo segue listagem das cidades nas quais estão 

localizadas as unidades  SESI de SST no Estado de Minas Gerais, que poderão 

atender às indústrias, na aplicação dos testes: 

BH, DIVINÓPOLIS, GOVERNADOR VALADARES, IPATINGA, ITUIUTABA, 
JOÃO MONLEVADE, JUIZ DE FORA, MONTES CLAROS, PATOS DE MINAS, 
POUSO ALEGRE, UBÁ, UBERLÂNDIA, UBERABA. 

Em caso de dúvidas, a equipe técnica de SST do SESI encontra-se à 

disposição para esclarecimentos, através dos contatos abaixo: 

- Leandro Correia Pereira : lcorreia@fiemg.com.br 
- Amanda Moura: amanda.paula@fiemg.com.br 
- Vera Márcia: vmarcia@fiemg.com.br 


