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Se você, profissional prevencionista acredita que as boas práticas, unidas à técnica em
constante desenvolvimento e ao conhecimento em constante renovação são capazes de
promover um ambiente de trabalho limpo e sem risco, certamente você pensa como nós. Seja
nosso parceiro. Associe-se aos nossos trabalhos e ideias

Como ser um Sócio ABS

A Agência Brasil de Segurança - ABS nasceu com uma proposta revolucionária na área
prevencionista. Com o objetivo de gerar e divulgar conhecimentos sobre segurança, prevenção
e proteção, a entidade inovou em sua estrutura, sendo administrada e dirigida por um grupo
multidisciplinar que atua em diversos setores, com conceitos empresariais e objetivos técnicos.

O objetivo principal que move a ABS é gerar e divulgar conhecimento na área prevencionista,
por meio de estudos e pesquisas elaborados por seus Comitês Técnicos.

Todas as informações e divulgação são desenvolvidas pelos comitês criados pela própria
ABS, sendo por eles ministrados seminários, simpósios, congressos e eventos especiais, além
de cursos obrigatórios exigidos pela legislação vigente.

Além dos eventos, a ABS mantém e realiza mais de 80 cursos de caráter prevencionista,
durante o ano.

Se sua empresa deseja associar esse conceito prevencionista e multiplicador à sua marca
seja parceiro da ABS, conheça como ser um sócio apoiador e multiplicador da causa
prevencionista.

Dessa forma, você profissional prevencionista ou mesmo sua empresa demonstrará que se
preocupa e é atuante sobre as questões de prevenção de acidentes e doenças no trabalho,
fator preponderante na responsabilidade social. Essa ação proporcionará a criação de uma
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rede de relacionamentos, além da divulgação de seus produtos e/ou serviços a pessoas e
empresas consumidoras diretas.

Conheça como você, profissional prevencionista ou empresa pode ser um sócio
atuante da ABS e conheça os benefícios:

1. Sócios Militantes - pessoas físicas ou jurídicas interessadas nos setores de abrangência
da entidade.

a) O associado Militante Pessoa Física:
Terá desconto de 20% (vinte por cento) quando participar de treinamentos, cursos,
seminários, congressos, simpósios e demais eventos, promovidos pela entidade.
Participa dos Comitês Técnicos da entidade.
Recebe, também, os informativos mensais da entidade por meios eletrônicos e/ou
correio.
Recebe uma assinatura da Revista CIPA enquanto se mantiver associado a entidade.

Valor Associativo:
R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por ano.
O pagamento pode ser realizado em três parcelas mensais, iguais e consecutivas de
R$ 80,00 (oitenta reais) cada uma, ou em duas parcelas mensais, iguais e consecutivas de R$
110,00 (cento e dez reais) cada, ou R$ 200,00 (duzentos reais) para pagamento a vista.

b) O associado Militante Pessoa Jurídica:
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Terá desconto de 50% em treinamentos, cursos, seminários, congressos, simpósios e
demais eventos, promovidos pela entidade, limitado a um participante por evento.
Terá direito a desconto de associados para participação em feiras realizadas pelo
Grupo CIPA.
Participa de um Comitê Técnico da entidade.
Recebe os informativos mensais da entidade por meios eletrônicos e/ou correio.

Valor Associativo:
-

R$ 600,00 (seiscentos reais) por ano para pagamento a vista

2. Sócios Mantenedores: As pessoas jurídicas que se interessem pela manutenção e
desenvolvimento da
ABS.
Permite a participação do associado em todos os comitês técnicos de seu interesse
podendo assumir, inclusive, cargos de direção nos referidos comitês.
Recebe os informativos mensais da entidade (meios eletrônicos e/ou correio) e
participa dos eventos da entidade até o limite de sua cota associativa.
O Sócio Mantenedor terá destaque no site da ABS, em espaço próprio designado para
este fim, com link a sua página, quando a possuir, incluindo telefones e e-mails para contato.
Nesta categoria o associado receberá, a sua escolha, serviços realizados pela ABS
abatendo o custo destes de sua cota associativa, até o limite da mesma. A área de prestação
de serviços da entidade abrange serviços de consultoria, assessoria, treinamentos e cursos
(abertos ou na empresa), seminários, congressos, simpósios e demais eventos, promovidos
pela entidade
(*)
Após este limite o sócio mantenedor pode participar de cursos, treinamentos,
congressos, simpósios, seminários, fóruns e afins, promovidos pela ABS com 20% de desconto
em cada um deles.
O mesmo do anterior: revista cipa.
(*) Estas atividades são desenvolvidas por consultores do quadro associativo da ABS.
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Valor Associativo:
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) por ano, para pagamento a vista.
Doze parcelas de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) totalizando R$ 6.240,00 (seis
mil duzentos e quarenta reais) por ano.
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