REQUERIMENTO
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER

Nº
(Campo preenchido pela
Secretaria de Cultura,
Turismo, Esporte e Lazer.)

REQUERIMENTO PARA USO DO SELO DE PRODUTO “FEITO EM CAMPO ALEGRE”
E/OU “CAMPO ALEGRE CAPITAL ESTADUAL DA OVELHA”
Solicito, para os devidos fins, a utilização do Selo Produto, para aplicação na minha empresa ou
para uso particular, conforme especificações abaixo:
DADOS DO SOLICITANTE
Nome:
Empresa:
Endereço: _

_

___
_
_

CPF/CNPJ: ________________________________________________________
Contato:

_ _

Tipo do Selo para utilização:
( )SELO PRODUTO 1: Para utilização em
produtos artesanais, carimbos, etiquetas e,
também, como forma de identificação de
origem de um produto e/ou marca utilizar
o selo FEITO EM CAMPO ALEGRE.

( ) SELO PRODUTO 2: Para produtos de
origem da “ovelha” - utilizar o selo
CAPITAL CATARINENSE DA OVELHA.

ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS PARA APLICAÇÃO DO SELO – Descreva quais os produtos
desenvolvidos pela empresa, onde gostaria que o selo fosse aplicado. Por exemplo: produtos
derivados de leite de vaca (queijo, nata, ricota...); produtos derivado do curtimento de couro
(pelegos de ovelha, chaveiro produzidos em couro..) produtos de origem natural (madeira,
pedra...)
_
_
_
_
_
_
_

_
_
_
_
_
_
_

Anexos necessários para avaliação da aplicação do selo:
1) Apresentar foto do produto original
2) Descrever o processo de fabricação do produto.
3) Apresentar a autorização de venda de inspeção municipal para produtos de origem
animal (SIM)
OBS.: O comitê de gestão da marca se reserva no direito de averiguação do produto no
local de venda ou produção, caso sentir necessidade de obter mais informações sobre
tal.
NOME e CONTATO da EMPRESA ou DESIGNER GRÁFICO responsável por produzir a arte do
material solicitado:
_
_
_
_

Observação:
A autorização do uso do SELO só será deferida para os respectivos produtos solicitados. O
proponente da solicitação será responsável pela correta aplicação da Marca, e ao deferimento
do uso, deverá assinar um Termo de Compromisso do Uso da Marca.

_
Assinatura do requerente

Campo Alegre,

(data)

PARECER DO DEFERIMENTO (constar data, assinatura do Presidente do COMTUR):
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

