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PALAVRA DO PRESIDENTE

Homenagem aos Notáveis
Industriais Colchoeiros
2019
 

Em mais um ano que a Associação deu passos importantes na

busca de soluções para  as questões mais relevantes do setor, o

clima favorece a inclusão da cerimônia de homenagem aos

notáveis industriais colchoeiros como o ponto alto da nossa

convenção de associados Abicol 2019.

 

É uma justa homenagem aos empreendedores que muito nos

honram com o compartilhamento de histórias de vida e de

experiências de sucesso. Jamais poderia imaginar, que eu, que

nasci e cresci numa fábrica de colchões teria o privilégio de

homenagear aqueles que escrevem a história do setor colchoeiro

e que se consolidam como fonte de inspiração para todos nós e

gerações futuras. Há muitos aqui nesta edição que seguiram o

exemplo de seus pais, inclusive eu. O setor colchoeiro agradece.

 

Essa é a essência da Comenda Félix Raposo aos Notáveis

Industriais Colchoeiros. Reconhecer a história de garra e sucesso

desses empresários. Os notáveis nos mostram que em algum

lugar da história dos colchões houve pessoas que acreditaram em

seus sonhos, lutaram e venceram.

 

O que os notáveis nos ensinam? Entre tantas coisas, podemos

destacar o seguinte: "Se quisermos brilhar como um farol de

esperança para os demais, devemos ser respeitados não apenas

pelo poder de nossas forças, mas pelo alcance de nossos ideais."

 

Nas próximas páginas, contaremos muito mais

 

Boa leitura!

 

Se quisermos
brilhar como
um farol de
esperança
para os
demais,
devemos ser
respeitados
não apenas
pelo poder de
nossas forças,
mas pelo
alcance de
nossos ideais.
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A Convenção de Associados Abicol é um evento
tradicional no calendário de ações da Associação.

Idealizada na gestão de Luís Fernando Ferraz, sua
realização vem cumprindo os seus objetivos originais,

dentre eles: planejamento estratégico, homenagem
aos ícones do setor e também uma confraternização
entre associados. Geralmente, em anos pares, a data
da convenção coincide com a eleição de nova
diretoria da Abicol. Em 2019, fora do ano de eleição, o
presidente Alexandre Prates confirmou o que havia
declarado na sua reeleição: devido a projetos
pessoais, teria que se afastar da função de presidente
da entidade. Ao anunciar seu afastamento, agradeceu
pela confiança e pela colaboração dos associados que
recebeu durante a sua gestão juntamente com a sua
diretoria. 

CONVENÇÃO DE
ASSOCIADOS
ABICOL
2019
Evento reuniu associados
fabricantes e fornecedores 

"É  UMA  GRATA  SATISFAÇÃO  SABER  QUE
PUDE  CONTAR  COM  O  APOIO  DOS
ASSOCIADOS  E  DE  UMA  DIRETORIA  TÃO
DEDICADA  À  DEFESA  DOS  INTERESSES
DOS  COLCHOEIROS ."  

Alexandre aproveitou o ensejo e anunciou que
Rogério Coelho,. primeiro vice-presidente da Abicol,
será seu substituto até o final do mandato, conforme
estabelece o Estatuto Social da Associação. 
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“Mesmo
sendo uma
entidade
jovem, com
8 anos de
fundação,
nossa
entidade já
se
posiciona
entre as
mais
respeitadas
do País."

De acordo com Alexandre, mesmo
diante de um cenário atípico para
o setor e em um contexto de
governo federal novo que começa
a se posicionar, a Abicol conseguiu
dar passos importantes em
direção ao aprofundamento e
articulação relacionados aos
temas mais relevantes para o
setor. Segundo ele, esse processo
continuará em 2020, sob o
comando de Rogério,

a quem caberá o compromisso e a
maior responsabilidade de manter
de preservar e de fazer cumprir a
política democrática da
associação até a próxima eleição.
 

Rogério, durante a reunião de
planejamento estratégico, 

reiterou o compromisso com
princípios da 

SOBRE AS COMISSÕESROGÉRIO COELHO

Associação e declarou: "Devemos
continuar em frente, daqui até a
próxima eleição, tomando como
exemplos o que de melhor nos
disponibilizaram a gestão do Sr.
Félix, do Luís Fernando e da atual
do presidente Alexandre."
 

O presidente interino fez questão
de frisar que está à disposição da
associação ainda mais do que
sempre esteve , com dedicação,

lealdade, compromisso e ética.

Salientou que é muito
importante que cada um dos
associados faça a sua parte. "As
ações devem ser
responsabilidade de todos e vão
muito além dos trâmites das
comissões temáticas."  concluiu.

 

Na sua primeira proposta como
presidente Rogério obteve a
aprovação unânime dos associados
que decidiram por manter as
comissões temáticas, tendo como
braços para força-tarefa,os grupos de
trabalho relacionados ao objetivo da
comissão. Outro ponto importante
da proposta é garantir a efetividade
de resultados mantendo nas
comissões e nos grupos aqueles
associados que tenham
disponibilidade para participar das
reuniões internas e externas, de
forma a não sobrecarregar nenhum
dos colegas voluntários que
assumirem a tarefa junto com os
demais Uma novidade também
aprovada pelos associados é a
agenda de reuniões por comissão.

Sucesso!
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Encontro Nacional das Indústrias
de Colchões 2020

A sexta edição do Encontro Nacional das Indústrias de Colchões (Enicol) ocorrerá em 19 de novembro, em
Brasília. O evento será seguido pela Convenção de Associados da Abicol que ocupará o mesmo espaço no

dia seguinte. O evento, organizado pela Abicol desde 2005, é o maior encontro exclusivo do setor
colchoeiro  nacional. Participam as fabricantes, fornecedores e lojistas de todo o País. Aguarde!

A  S A I B A  C O M O  S E R Á  O  E N C O N T R O  N A C I O N A L  D A S

I N D Ú S T R I A S  D E  C O L C H Õ E S  2 0 2 0



NOTÁVEIS
INDUSTRIAIS
COLCHOEIROS
2019

Prestação de notáveis serviços relacionados ao
desenvolvimento industrial colchoeiro;

Ser fundador ou ter atuado como diretor no setor colchoeiro
por mais de 30 anos.

Com imensa alegria, a Associação Brasileira da Indústria de
Colchões homenageou com a outorga “Notável industrial
Colchoeiro” da comenda “Félix Raposo” mais cinco
personalidades de grande relevância na luta pelo fortalecimento
da indústria de colchões no Brasil. 
 

A cerimônia de homenagem é a materialização do
agradecimento e do reconhecimento da ABICOL aos ícones do
setor pela contribuição dos homenageados na valorização dos
colchoeiros e, acima de tudo, do compromisso deles com a
qualidade dos colchões para o merecido repouso de brasileiros e
brasileiras,
 

A comenda de mérito "Félix Raposo" instituída pela Abicol
dedica-se a reconhecer os notáveis industriais colchoeiros, a
partir de diversos critérios, dentre os quais:

 

Os homenageados da edição 2019, foram:
 

Ascolo Antonio Martin, da Pelmex
João Claudino Fernandes, da Socimol
José Agnelo Seger, da Herval
José Carlos Christofoleti , da Apolospuma
Valdecy Claudino, da Socimol
 

VEJA AS FOTOS

Mais cinco personalidades 

são reconhecidas 

pela Abicol
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Antônio Assad Mussi Koury, da CBP

Ernesto Dias Filho, da Ortobom

Felix Fernando Raposo, da Socimol

Fernando José Faria de Ferraz, da FA Colchões

Francisco José Dias, da Ortobom

Johnny Jardini, da Americanflex

José Carlos de Melo, da Celiflex

Júlio Dias Sobrinho, da Ortobom

Manoel Nogueira Alves Pereira, da Orthocrin

Moacir Lázaro de Melo, da Plumatex

Os homenageados passam a compor a Galeria de
Notáveis Indústriais Colchoeiros juntamente com:

 

 

Para conhecer um pouco da história dos Notáveis

Industriais Colchoeiros, acione o QR Code  ao lado.

 

 

 

Foto:

Notáveis Industriais Colchoeiros
2015

"O sucesso
normalmente vem para

quem está ocupado
demais para procurar

por ele."

 

– Henry David Thoreau 

VEJA OS VÍDEOS
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Sr. Áscolo

Na foto, o homenageado e seus
familiares acompanhados pelo
presidente da Abicol

Quem vê o imenso complexo
de indústrias, lojas e negócios
que o Sr. Áscolo Martin
construiu não imagina o
quanto foi difícil no começo. 

 Filho de imigrantes italianos,

desde pequeno Áscolo
sonhava mudar de vida para
dar conforto à sua família, de
origem muito humilde. Por
trabalhar com os pais na
lavoura, na cidade de Poloni,
no interior de São Paulo,

somente aos 9 anos o menino
conseguiu tempo para
aprender a ler com uma
vizinha. Mais ou menos nessa
época, policiais armados
apareceram no sítio da família
dizendo que a propriedade
havia sido comprada de uma
empresa grileira e eles
precisavam sair.

 

 Sem rumo e sem moradia,

ele, os pais e os 12 irmãos se
mudaram para Fernandópolis
(SP) em 1942.. Lá, ele teve que
se virar para ajudar nas
despesas domésticas. Por isso,

chegou a trabalhar em
diversas áreas, como
serralheiro, ferreiro, lavador e
engarrafador. Nessa última
área é que Áscolo viu o seu
talento despontar — ou
melhor, viram. O patrão do
Áscolo, sr. João Angelluci,
vendo que o empregado
levava jeito para os negócios
sugeriu que ele ajudasse a
vender bebidas. Deu certo!

Além de encontrar algo de
que gostava de fazer, o jovem
também pôde andar por
diversas cidades e conhecer
muitas pessoas.  

A S C O L O  A N T O N I O
M A R T I N
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Foi nessas andanças que surgiu a
ideia de abrir uma fábrica de
colchões com enchimento de
capim, a Colchoaria Brasil, em 1958.  

Áscolo Martin comprava tecidos
nas casas Pernambucanas,

Riachuelo, Buri, Jaraguá e o capim
na região de Araraquara. A mãe
dele costurava os tecidos e ele os
enchia com capim.  
 

A maior prova de superação do Sr.
Áscolo, aquela que talvez seja a que
mais representa a sua história de
vida, cheia de lutas, superações e
vitórias:  Em 1984, um acidente
automobilístico na floresta
amazônica deixou Áscolo sem os
movimentos dos braços e das
pernas. Para os médicos, a chance
de retomar os movimentos era de 1
em 1.000 e era muito provável que
ficaria, permanentemente,

tetraplégico após a cirurgia.

 

Sempre muito religioso e
determinado, Áscolo colocou sua
vida nas mãos de Deus e sua força
de vontade fez o resto. Após 6
meses com 8 horas diárias de
fisioterapia e muita fé, reaprendeu
a andar e recuperou todos os seus
movimentos. Depois, voltou a
correr e a jogar futebol, o que fez
até os 70 anos. Hoje, aos 83 anos,

ainda tem disposição para fazer
academia e caminhada quase
todos os dias.
 

Áscolo Martin casou-se aos 30
anos com Cinira Souza, com quem
tem 4 filhos, Jaqueline, Cristiane,

Stenio e Luciana. O casal tem 10
netos e 6 bisnetos.

Foto:

Sr. Àscolo Martin e esposa.

VEJA O VÍDEO
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Srs. João
Claudino e
Valdecy
Claudino

Na foto, os filhos dos
homenageados acompanhados
por Félix Raposo e Alexandre
Prates 

A trajetória de vida dos
irmãos Claudino contribuiu
muito e segue contribuindo
para o desenvolvimento e a
economia do Brasil. A
responsabilidade social de
ambos apoia a arte, o
esporte e a cultura do país
especialmente nas regiões
norte e nordeste. 
 

Valdeci Claudino é natural
da cidade de Luís Gomes
no Rio Grande do Norte,

filho de João Claudino
Sobrinho, Seo Joca e
Francisca Fernandes Galiza.

Nasceu em 07 de março de
1929. Valdecy casado com
Rivone de Medeiros
Claudino,  é pai de quatro
filhas Giselia Claudino,

Virgínia Claudino, Angélica
Claudino e Vera Lúcia
Claudino. 

João Claudino Fernandes é
natural da cidade de Luiz
Gomes Rio Grande do
Norte, região nordeste do
Brasil. Nasceu no dia 21 de
junho de 1930, filho de João
Claudino Sobrinho, Seo
Joca e Francisca Fernandes
Galiza. Casado com Maria
Socorro de Macedo
Claudino, in memoriam, o
casal teve cinco filhos João
Vicente Claudino, Cláudia
Maria Claudino, João
Claudino Júnior, Alaíde
Cristina Claudino e João
Marcello Claudino. A
história de sucesso do
Grupo Claudino iniciou nos
anos de 1950, com o
pioneirismo dos irmãos
João Claudino Fernandes e
Valdecir Claudino. 

J O Ã O  C L A U D I N O  F E R N A N D E S
V A L D E C Y  C L A U D I N O
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Em 16 de março de 1976 a Socimol
inicia a fabricação em escala
industrial.  Todos os produtos
desenvolvidos pelos Colchões Ônix
são produzidos e testados em
laboratório próprio e trazem como
diferencial a alta qualidade e
tecnologia de última geração tanto
para fabricar as espumas quanto para
laminação. O colchão Ônix é líder no
segmento de hotelaria equipando
diversos empreendimentos do Brasil
nas categorias hospedaria de hotéis
de até cinco estrelas. Os produtos são
vendidos em lojas especializadas em
colchões, grandes magazines
regionais e nos maiores varejistas do
Brasil como Armazém Paraíba
presente nas regiões norte e nordeste.

A Socimol e o Colchão Ônix uniram
avanço tecnológico e
desenvolvimento sustentável, a
arborização de todo o parque
industrial começou há mais de três
décadas quando colaboradores e
filhos foram incentivados a boas
práticas ambientais.

O nascimento do Armazém Paraíba
ocorreu no dia 19 de julho de 1958 na
cidade de Bacabal no Maranhão. Dez
anos depois, com várias lojas abertas
no Maranhão foi inaugurada a loja
matriz em Teresina, no Piauí. O
Paraíba deu origem a todos os 

 negócios do Grupo Claudino:: as
indústrias de colchões, roupas,

bicicletas, agência de comunicação e
publicidade, construtora, gráfica,

frigorífico Frigotil, shopping centers, a
financeira Credishop, entre outros
negócios. As empresas do Grupo
Claudino contam com mais de 15 mil
funcionários e todos nos estados do
Piauí, Maranhão, Bahia, Tocantins e
Pernambuco. A Socimol indústria de
colchões foi criada na cidade de
Bacabal no Maranhão o ano de 1958.

Os irmãos Claudino juntamente com
o pai, Seo Joca Claudino, começaram
produzindo colchões de forma
artesanal na década de 1950
utilizando como enchimento a palha
de bananeira para atender a
demanda dos Armazéns Paraíba
como venda complementar de camas.

Há mais de 60 anos o processo foi se
modernizando incorporando novas
técnicas e materiais. 

Foto:

Amigos e familiares dos 

homenageados João Claudino
Fernandes  e

Valdecy claudino

VEJA O VÍDEO 
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Sr. Agnelo

Na foto, o homenageado
esposa e filha, acompanhados
pelo presidente da Abicol

JOSÉ AGNELO SEGER é  filho de
Felippe Seger Sobrinho e Wilma
Seger. NNasceu em 18 de
fevereiro de l953 em Dois Irmãos,

então distrito de São Leopoldo –

RS. 
 

Casou em 24 de outubro de 1981
com Lúcia Cilene Vier Seger. Tem
03 filhos: Andrei Luis, Thiago
Marcel e Paola Seger – todos
exercem funções no Grupo
Herval.  
 

Agnelo cursou o Ensino
Fundamental durante os anos de
1960 a 1968, estudando em
cidades como Morro Reuter, Bom
Princípio, Gravataí e Dois Irmãos
/ RS. Cursou o Ensino Médio 

Nos anos de 1969 a 1971 – Curso
Comercial – Técnico Contábil na
Escola Técnica de Comércio São
Jacó em Novo Hamburgo /RS. 

Nível Superior: Estudou na
Universidade Feevale o curso de
Administração de Empresas nos
anos 1972 a 1976 – (2007) em
Novo Hamburgo/RS.
 

Tem os registros nos conselhos:

� CRC/RS – Conselho Regional de
Contabilidade – nº 23.608
� CRA/RS – Conselho Regional de
Administração – n° 29.525
Experiência Profissional:
� 1969 – Primeiro emprego
(informal) Serviços Gerais de
escritório na Imobiliária
Hamburguesa Ltda. em Novo
Hamburgo/RS.

� 1970 – Serviços Gerais de
escritório e Caixa no Atacado de
Cereais de Ernesto Seger –
Bairro Scharlau em São
Leopoldo/RS.

J O S É  A G N E L O  S E G E R
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VEJA O VÍDEO

1971 – Embora tenha começado
antes, teve sua Carteira de
Trabalho assinada como
funcionário da MADEIREIRA
HERVAL LTDA. (empresa da família
que gerou o Grupo Herval) na
função de Auxiliar de Escritório sob
a Ficha de Registro de Empregado
nº 09. Neste mesmo ano em 23 de
novembro, seu Pai Felippe Seger
Sobrinho lhe outorgou a
ESCRITURA PÚBLICA DE
EMANCIPAÇÃO, pois tinha
somente 18 anos, e ao mesmo
tempo. PROCURAÇÃO PÚBLICA,

dando plenos poderes para gerir a
empresa Madeireira Herval Ltda. 
 

� 1977 – É feita alteração de
contrato social e admitido como
sócio gerente da Madeireira Herval
Ltda. Desde aquela época como
Diretor Administrativo e Financeiro
até os dias de hoje como Diretor
Presidente, este foi seu único
emprego formal, somando mais de
48 anos dedicados exaustivamente
a formação e desenvolvimento do
GRUPO HERVAL.
 

Já atuou na diretoria de Clubes
sociais, foi Fundador e Presidente
do Clube de Diretores Lojistas de
Dois Irmãos/RS. 

Atualmente atua em algumas
atividades de classe:

� Vice-Presidente da
FIERGS/CIERGS – CENTRO DAS
INDUSTRIAS DO RIO GRANDE DO
SUL
� Vice-Presidente da ABIMÓVEL –

Associação Brasileira das
indústrias de Móveis
� Conselheiro MOVERGS –

Associação de Fabricantes de
Móveis do RS
� Conselheiro SENAI/RS
Dentre os títulos e homenagens
que recebeu guarda um com
muito carinho, o de CIDADÃO
EMÉRITO DE DOIS IRMÃOS. 

AGNELO muito se orgulha de sua
trajetória pessoal, de ter sido o
funcionário nº 09 do Grupo
Herval que dirige (juntamente
com familiares) composto por 14
empresas e mais de 7.000
empregados diretos, e que neste
ano completou 60 anos de
existência (dia 1º de Outubro).

Feliz pela família que constituiu,

pelos amigos que conquistou,

pelo legado que quer deixar a
todos que com ele convivem.

Se tivesse que resumir toda sua
trajetória numa palavra esta seria:

GRATIDÃO. 

 

Foto:

Pronunciamento Sr. Agnelo
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Sr. Zito

Na foto, o homenageado e seus
familiares acompanhados pelo
presidente da Abicol

Não é só sonhar. É fazer. O
empresário José Carlos
Christofoletti, mais conhecido
como seu Zito, é hoje dono de
uma fábrica de colchões de
sucesso, a ApoloSpuma.  

São 76 anos de vida, 53 deles
dedicados a um sonho, um
sonho, que começou na
juventude, de ter um negócio
próprio e de desenhar o
próprio futuro com muito
esforço, estudo e dedicação. 

 Foi assim que, num pequeno
barracão de cerca de 150
metros quadrados, seu Zito
começou costurando os
primeiros colchões de capim e
de mola. E, para ajudar nas
entregas, seu Zito usou, nos
primeiros seis meses, uma
carroça de madeira atrelada a
um cavalo. 

 Quinto de oito filhos de uma
família de imigrantes italianos,

seu Zito nasceu em Itu, interior
de São Paulo. A vocação para o
trabalho e a fé em Deus foram
duas das principais heranças
da família. Quando criança,

ajudou a lavar pratos e a
descascar batatas num
convento de padres. Depois,

trabalhou com o pai num
armazém, onde tomou gosto
pelo comércio. Atuou também
como fundidor e, hábil em
matemática, tornou-se
fresador. Sempre gostou de ler
e de estudar. Trabalhava
durante o dia e estudava à
noite. Aos 24 anos, conheceu
um amigo de escola, um rapaz
que já trabalhava numa fábrica
de colchões. Viu ali uma luz. 

J O S É  C A R L O S
C H R I S T O F O L E T I
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Interessado, pediu ao amigo que
lhe ensinasse a fazer colchões. Era
o começo de uma próspera
parceria. E seu Zito tinha um
propósito: crescer. E o nome da
fábrica fala muito sobre isso.

ApoloSpuma é um nome inspirado
nos foguetes Apollo, audacioso
projeto norte-americano que levou
o homem a pisar na lua.. O nome
foi uma sugestão dos donos das
Lojas Cem. Seu Zito gostou. Era um
nome curto, sonoro, avançado.

Colchões ApoloSpuma. São 53
anos de muito trabalho, mas de
um trabalho feito com paixão.

Paixão que deu a seu Zito muita
força para atravessar momentos
difíceis, como as recorrentes
instabilidades econômicas. Mas,

quando uma porta se fecha, outra
se abre, costuma dizer seu Zito,

que, com muita fé em Deus,

sempre segue em frente. E essa
persistência é reforçada por sua
eterna companheira, Leila, que
está ao seu lado desde o início
desta trajetória. 

Zito e Leila plantaram em seus
filhos, Ricardo, Leila Alice e Lilian,

as mesmas raízes de dedicação ao
trabalho e aos estudos e,

principalmente, de amor e de
lealdade à família. Os genros
Cícero e Eduardo, e os netos
Henrique, Felipe e Laura
vieram enriquecer esta família. 

 Lembra da carroça de madeira
que ajudou a carregar os primeiros
colchões? Pois ela foi
recuperada e está na entrada da
ApoloSpuma, uma nova sede de
165 mil metros quadrados, como
um símbolo da importância de
seguir os valores do fundador,
como humildade, honestidade e
persistência para continuar
crescendo.  Sempre envolvido com
os temas da comunidade, seu Zito
participa de várias ações sociais
voltadas aos mais carentes. Foi
administrador do asilo da cidade e
participa ativamente de ações de
caridade. 

Foto:

Pronunciamento do homenageado
Sr. Zito.

Veja o vídeo: 
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Se o colchão tem esse Selo, você
pode confiar!

A Comissão de Comunicação e Marketing em conjunto com a Comissão de Normas e Certifcações  realizará uma
ampla revisão do regulamento do Selo Abicol.  O objetivo principal é apresentar aos associados novas

possibilidades de  gestão da concessão do Selo Abicol de forma a manter a identificação da conformidade em
sintonia com o novo modelo regulatório do Inmetro. 

E M  C O N S T A N T E  E V O L U Ç Ã O ,  O  S E L O  A B I C O L  P A S S A R Á  P O R

U M A  P R O F U N D A  A N Á L I S E  E M  2 0 2 0 .  N O V I D A D E S  N O  A R



A Comissão de Normas e Certificações da Abicol,
responsável pela coordenação do Comitê de Estudo
de Colchão (ABNT/CE-015:002.004), para discutir e
estabelecer, por consenso, regras, diretrizes ou
características sobre medidas, formatos, materiais,
ensaios, classificação e terminologia referentes aos
colchões, apresentou na última reunião a proposta
de calendário para o ano de 2020. Veja quadro
abaixo.
 
 

Revisão e elaboração de normas
técnicas e prescritivas para colchões

NORMAS E
CERTIFICAÇÕES PARA

COLCHÃO
 

 

A participação nas reuniões é uma oportunidade importante para ajudar a defender as
melhores regras, requisitos e métodos de ensaio a serem aplicados em colchões. Antes
da consulta pública que precede a publicação definitiva, os itens que comporão o norma
são aprovados pelos integrantes que se fazem presentes nas reuniões por meio de
votação.
 
Para acompanhar o trabalho que está sendo realizado acesse:
https://forms.gle/EveeatBWTQa9Eyqs5
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Se o colchão tem o 
Selo Abicol, você pode
confiar!
B E R N A R D I N H O

A Convenção de Associados Abicol 2019 contou a
participação de ilustres personalidades conhecidas
no Brasil inteiro. Estiveram presentes os palestrantes
Fernanda Venturini e Bernardinho (foto).
 

Antes de sua palestra sobre liderança, Bernardinho, 
fez questão de ressaltar a importância do repouso
para excelência de performance e reconheceu que o
colchão faz toda diferença nesse processo. 
 

Assista a palestra de Bernardinho e todos os demais
vídeos da Convenção 2019 no canal da Abicol 
no Youtube.



Mais
informações: 

Para acessar o estudo
sobre a classificação
fiscal de produtos do
setor colchoeiro entre
em contato por email:
secretaria@abicol.org

A Abicol realizou no dia 06 de dezembro o Fórum de
Classificação Fiscal para compartilhar com os fabricantes de
colchões o estudo sobre classificação fiscal de suportes para
colchões box somie. Participaram diretores, contadores e
assessores jurídicos de empresas associadas e não associadas. 
 

A Associação decidiu apresentar o estudo aos interessados
pelo fato de que as regras de classificação são um tanto
complexas e não é raro haver interpretação dúbia. 
 

A classificação incorreta de mercadorias pode gerar multas,
que são expressivas, bem como eventuais diferenças de
tributos.
 

Havendo necessidade de composição de laudo de classificação
fiscal ou mesmo de resposta à notificação a associação poderá
compartilhar o conhecimento produzido pelo estudo
realizado.
 

 

ESTUDO SOBRE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL

 

 

Fórum de Classificação Fiscal 
NCM BOX



FIQUE ATENTO 
 
 

PROPAGANDA
ENGANOSA  

 É CRIME

 

 

 

 

 

Apoio

DENUNCIE

Baixe nosso 
aplicativo

Código de defesa do Consumidor 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

DENUNCIE




