Sócio modalidade

Acesso por corda
Benefícios exclusivos para você!

Acesso por corda
É a técnica aplicada em atividades que se encontram em locais elevados ou ambientes confinados, por exemplo, nos
serviços de inspeção, montagem, fabricação, manutenção e operação de estruturas metálicas, pontes, navios, plataformas
de petróleo, vasos de pressão, fornos, caldeiras, chaminés, geradores de energia eólica, flares, termoelétricas, hidrelétricas,
torres (energia, telefônica, rádio, televisão), limpeza de fachadas de prédios, colocação de banner, levantamento geotécnico,
poda e tratamento de árvores, entre outros.
A Abendi, com seu Sistema de Certificação, atende integralmente a todos os requisitos citados nas normas sendo,
atualmente, o único organismo de certificação que possui a acreditação do Inmetro como OPC, conforme a ISO 17.024.

A Abendi tem uma área associativa que atua fortemente em duas frentes: dar assistência a seus
associados no sentido de resolver suas dúvidas, encaminhar e atender suas solicitações junto às
áreas internas competentes; buscar, de forma intensa e constante, benefícios que agreguem valor à
filiação, e criar novas modalidades que vão ao encontro das necessidades de seus sócios.

Benefícios Sócios Individuais
• Simulado de Questões da modalidade Acesso por Corda
• Descontos nos exames de Certificação (exame teórico+ prático);
• Parcelamento dos exames em 6x sem juros;
• Descontos em treinamentos e participação em eventos;
• Bolsas de certificação;
• Acesso na Biblioteca da Abendi - Trabalhos Técnicos/Normas;
• Recebimento da Publicação Corda News;
• Acesso à área restrita: Banco de Currículos, Banco de Vagas
• Consulta técnica;
• Divulgação do nome dos associados em Acesso por Corda;
• Participação nos Comitês e Comissões;
• Convênios e parceria com empresas de EPI´s; (em breve)
• Homenagem ao Jubileu de Sócios;
• Desconto Progressivo.

Benefícios Sócios Empresas
• Inclusão dos dados cadastrais no site de Cordas, com direito a logo;
• Descontos em anúncios no Corda News e Banner no AbendiNews;
• Disponibilidade da utilização do auditório em nossa sede para palestra técnico comercial;
• Distribuir folder em eventos, exclusivo de acesso por corda.
• Orientação para montagem do manual da qualidade e material didático no processo de
reconhecimento de OT;
• Área Restrita da empresa para gestão dos seus funcionários; (em breve).

Benefícios Sócio Patrocinadores
(Além dos benefícios acima, o Sócio Patrocinador, tem:)
• Divulgação do logo da empresa no site Cordas, página principal;
• Anuncio no Corda News ½ página;
• Palestra Técnico-comercial, em eventos realizados pela Abendi de acesso por cordas;
• Isenção da filiação de 03 funcionários da empresa
• Isenção de 03 bolsas de qualificação (período de vigência do contrato);
• Isenção para a participação nos eventos realizados pela Abendi de 03 funcionários/ano

Convênios
LOCADORA

• Localiza
Fone: 0800-9792-000.
Benefício: 10% de desconto nas diárias com km livre e parcelamento em até 10 vezes.
Código Abendi: 00057.
www.localiza.com/reservas/

Descontos Progressivos
Quanto mais tempo como sócio, menor será o valor da anuidade!
Tempo de filiação		

Percentual de desconto

1 ano ......................................................... Mantém o valor de filiação
2 anos ....................................................... 5%
4 anos ....................................................... 7%
6 anos ....................................................... 10%
8 anos ....................................................... 12%
10 anos .................................................... 15%
12 anos .................................................... 17%
Acima de 14 anos ................................ 20%

Obs: O desconto progressivo é exclusivo para a categoria Sócio Individual.

Valores para filiação 2015 (Valores válidos até 31/12/2015)
Pessoa Física
Sócio Individual

R$ 351,00

Aspirante (para estudantes até 25 anos) necessário anexar cópia do RG e boleto da
mensalidade/declaração da instituição de ensino

R$ 94,00

Profissional do SNQC / END

Aspirante On-Line (Idade até 22 anos)

R$ 238,00
R$ 38,00

Pessoa Jurídica
Entidade

R$ 1.364

Pequena empresa (de 11 a 300 funcionários)

R$ 2.570

Micro empresa (até 10 funcionários)

Média empresa (de 300 a 1000 funcionários)

Grande empresa (acima de 1000 funcionários)

R$ 1.136
R$ 5.198
R$ 9.409

Sócio Patrocinador, solicite uma proposta e
conheça todas as vantagens da categoria.

Serviço de atendimento ao sócio:
Av. Onze de Junho, 1317 – Vila Clementino
CEP: 04041-054 – São Paulo (SP)
Tel.: (11) 5586-3190 ou (11) 5586-3146
Fax: (011) 3302-5850
socios@abendi.org.br
abendi.org.br

Sócios Patrocinadores

Patrocinador da Biblioteca Abendi

