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Na próxima segunda-feira, 21 de fevereiro de 2021, às 8h, via Zoom, a
Abicol apresentará aos gestores das áreas comerciais, qualidade e de
marketing das empresas associadas aptas, todas as peças publicitárias e
cronograma de veiculação da Campanha Selo de Segurança Abicol

PREPARATIVOS PARA O LANÇAMENTO DA 
CAMPANHA SELO DE SEGURANÇA ABICOL

A Abicol, por meio da sua Comissão de Comunicação e Marketing convida as empresas
associadas que tem concessão de uso do Selo Abicol a participarem da apresentação das peças
publicitárias e cronograma de execução da Campanha SELO DE SEGURANÇA ABICOL.

Para receber o link do ZOOM e participar da apresentação, é necessário informar o nome, o
cargo e o email das pessoas que vão representar a empresa associada na reunião virtual. Tais
informações podem ser enviadas por meio do link: https://www.abicol.org/preparativoscampanha/

Saiba mais

Acesse o 
Regulamento do 
Selo Abicol

Baixe o Regulamento do Selo de 
Segurança ABICOL e leia 
atentamente.

Sua empresa atende todos os 
requisitos estabelecidos para a 
concessão de uso do Selo? Se sim, 
vá para o item 2.

01
Encaminhe carta 
assinada pelo 
principal executivo 
da fábrica

02 03
Veja como obter o SELO DE SEGURANÇA DA ABICOLVeja como obter o SELO DE SEGURANÇA DA ABICOL

Transcreva a carta modelo (link 1, 
abaixo) e repasse a carta 
preenchida ao principal executivo 
da fábrica, que deverá assiná-la.

Junte todas as comprovações que 
confirmam o atendimento dos 
requisitos e vá para o item 3.

Preencha o formulário de 
Declaração de Boas Práticas (link 
2, abaixo) anexe a carta assinada  
e as evidências. Aguarde o retorno 
da ABICOL quanto à concessão de 
uso do SELO DE SEGURANÇA. 

Para mais informações, entre em 
contato:   selo@abicol.org

Preencha o formulário, 
anexe a carta e as 
evidências e envie à 
ABICOL

Dúvidas, críticas e ou sugestões, entre em contato conosco por email ou whatsapp..

http://www.abnt.org.br/cee-78
https://www.abicol.org/preparativoscampanha/

