ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS
DE COLCHÕES – ABICOL - REALIZADA EM 31/08/2021
CNPJ N° 14.897.871/0001-64
Em 31 de agosto de 2021, reuniram-se os associados da Associação
Brasileira da Indústria de Colchões - ABICOL, de forma híbrida (remota e
presencial) pela primeira vez desde o início da pandemia do Coronavírus.
Para participação presencial, no salão de reuniões do Adágio Moema (Av.
Jamaris, 100, São Paulo – SP) os associados tiveram que apresentar o
cartão de vacinação, com o esquema completo da vacina contra Covid-19 e
assinar Termo de Responsabilidade, formalizando o seu compromisso de
cumprir e fazer cumprir, as medidas de segurança sanitária para contenção
da disseminação do vírus. Os associados que participaram remotamente
acessaram a reunião usando a plataforma Zoom Meetings.
O presidente Rogério Coelho deu as boas-vindas fazendo uma
homenagem aos associados fundadores, já que neste mês de agosto a
associação completa 10 anos de fundação.
Os associados aplaudiram a homenagem e o presidente passou a
palavra para Adriana Pierini para que ela recapitulasse a ordem do dia,
sendo: Imposto de Importação de TNT; Prazo de validade dos colchões sob
o aspecto da insalubridade; Gerador de ozônio acoplado em colchão,
Campanha Selo Abicol, Gestão da Logística Reversa de Embalagens,
Programa de Acompanhamento do Mercado de Colchões, Programa de
Qualificação de Fornecedores de Base/Box, Certificados de Boas Práticas
e outros assuntos. Conforme gravação.
Imposto de Importação de TNT: Considerando a retirada da redução
temporária da alíquota de zero por cento do imposto de importação do TNT,
equipe da Cassuli Advogados apresentou aos associados como se dá o
pedido de liminar para garantir que o TNT em trânsito chegue ao Brasil nas
mesmas condições à época de sua negociação. Os associados avaliaram
as condições e aprovaram a entrada com pedido de liminar. O detalhamento
do processo foi apresentado pelos advogados: Pollyanna Packer Rodrigues
e João Carlos Cassuli.
Prazo de Validade dos Colchões sob o Aspecto da Insalubridade
No início do mês de agosto, a associação recebeu uma manifestação dando
conta de que haveria no mercado um colchão com um mecanismo de
geração de ozônio a ele acoplado, cuja divulgação alegava que o gerador
de ozônio inativaria mais de 90% do coronavírus do colchão. A Abicol
consultou o pesquisador e especialista em agentes biológicos Dr. Dhyogo
Mileo Taher para os devidos esclarecimentos com o devido embasamento
científico. O Dr. Dhyogo participou remotamente da reunião e explicou a
situação perigosa que envolve alegações de características terapêuticas em
produtos que podem, inclusive fazer mal à saúde de quem é exposto ao
ozônio gerado. Aproveitando a oportunidade, o Dr. Dhyogo apresentou o
estudo que trata da validade do colchão a partir da perspectiva da
proliferação natural de agentes biológico no decorrer do tempo, podendo,
inclusive, tornar-se um produto insalubre. Após a apresentação, foi
apresentada uma sugestão para se formar um grupo de estudo sobre a
validade do colchão sob o aspecto da proliferação de agentes biológicos,
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considerando o clima brasileiro para que se possa orientar os consumidores,
uma vez que pode ser prejudicial o repouso em colchão com anos de uso e
repleto de ácaros, poeira, restos de pele, fluídos humanos, bactérias e
fungos, mesmo quando suas condições estruturais e ou visual não esteja
muito danificada pelo tempo de uso. Os associados aprovaram a criação de
dois grupos específicos: um, formado por técnicos e especialistas em
análise de produto, para verificar a questão do prazo de validade (vida útil)
do colchão e outro, focando na validade compulsória que não se confunda
com prazo de garantia do produto.
Campanha Selo Abicol: A publicitária Hellen Mundim, da Agência Kind,
apresentou o trabalho desenvolvido junto à Comissão de Comunicação e
Marketing, para a nova Campanha do Selo Abicol, considerando um novo
design, um novo slogan e a possibilidade de veicular um vídeo de utilidade
pública fazendo referência ao Selo Abicol como aliado do consumidor nas
questões de proteção e segurança. Os associados aprovaram a
continuidade do trabalho, em especial, os valores de investimento para
veicular a campanha em TV aberta, horário nobre etc. para que na próxima
reunião tenha-se condições de submeter o valor a ser investimento em
aprovação.
Gestão da Logística Reversa de Embalagens: Adriana apresentou a
possibilidade, reivindicada por associados, para que a entidade concentre o
levantamento de dados entre os associados para que se faça a gestão
setorial da logística reversa de embalagens. Os associados aprovaram que
seja estabelecido o sistema de gestão da logística reversa de embalagens
na associação para consolidação dos dados do setor (associados). Ainda
dentro deste item, com a expectativa do Estado do Paraná exigir a logística
reversa de colchões como uma das condições para licenciamento de
atividade, será instituído um grupo de trabalho para acompanhar de perto
esta pauta.
Programa de Acompanhamento do Mercado de Colchões: Adriana
recapitulou a sistemática do programa de acompanhamento de colchões e
reforçou a necessidade do compartilhamento das informações do programa
junto aos lojistas, representantes comerciais e consumidor, especialmente
via aplicativo Selo Abicol.
Programa de Qualificação de Fornecedores de Base/Box: A vicepresidente da Região Sudeste, Lilian Christofoletti, informou que o
Programa de Qualificação de Fornecedores de Base/Box está pronto para
receber as empresas que estejam interessadas em conquistar o Selo
Fornecedor Qualificado e a expectativa é que a qualificação seja uma
referência para identificação de produtos de qualidade.
Certificados de Boas Práticas: Adriana informou que o Fórum de Boas
Práticas na Prevenção contra Incêndios correspondeu ao planejado e que a
ideia do Certificado de Boas Práticas será o passaporte do setor para
aproximação junto às segurados e resseguradoras no sentido de comprovar
a dedicação dos colchoeiros no sentido de mitigar os riscos de sinistros.
Outros Assuntos: Os associados foram informados de que no dia 14
de setembro haverá a primeira reunião do Grupo de Trabalho para a
compilação da Jurisprudência relacionada ao desenvolvimento do sistema
nacional de assistência técnica.
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se de que não havia mais nada a ser debatido, o presidente Rogério
comunicou que uma enquete será realizada para levantar se os associados
gostariam de continuar com o sistema híbrido de reuniões e convidou a
todos a participarem da próxima reunião, a ser definido o formato, que está
programada para o dia 28 de setembro de 2021.

São Paulo (SP), 31 de agosto de 2021.
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