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Com objetivo de evitar consequências desfavoráveis aos interesses da indústria colchoeira
nacional, a Abicol, nas pessoas de seus presidente e vice-presidentes, reuniu-se com a
Camex para solicitar, em caráter temporário, de interesse público e limitado à cota
previamente estipulada, a possibilidade de acessar mercados estrangeiros de TNT e de Fios
de Aço em condições mais viáveis.

Em audiência realizada na manhã desta sexta-feira (05mar) com a Camex, surgiu a
necessidade de encaminhar à Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia,
levantamento atualizado que demonstre a demanda do setor colchoeiro  por TNT e de Fios
de Aço, a ser consumida nos próximos doze meses.

Diante do exposto, e em caráter de urgência, para que o levantamento seja entregue à
Camex no prazo estipulado, torna-se necessário que os associados interessados, informem
suas respectivas demandas até às 18h do dia 08 de março de 2021, próxima segunda-
feira, contendo as informações de acordo com a figura abaixo:

CAMEX SOLICITA LEVANTAMENTO DE DEMANDA DE CONSUMO
DE TNT E DE FIOS DE AÇO PARA OS COLCHOEIROS

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

Na manhã desta sexta-feira, presidente e vice-presidente da ABICOL participaram de
audiência com integrantes da CAMEX para apresentação da situação do fornecimento
e das condições de acesso e escalada de preços de TNT e de fios de aço para molejo

As informações serão tratadas com
o devido sigilo e confidencialidade,
sendo que,  para a fins do pleito, os
números serão consolidados, sem
identificação dos que participaram
do levantamento. 

É fundamental que tenhamos a estimativa mais assertiva possível, pois o pleito trata de cota
anual, com mais chances de aprovação junto à CAMEX.


