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 Em 28 de setembro de 2021, reuniram-se os associados da Associação Brasileira da 
Indústria de Colchões - ABICOL, de forma híbrida (remota e presencial) pela segunda 
vez desde o início da pandemia do Coronavírus. Os associados que participaram 
remotamente acessaram a reunião usando a plataforma Zoom Meetings. 

 O presidente Rogério Coelho deu as boas-vindas fazendo a leitura da ordem do dia, 
a qual contou com os seguintes itens: 1. Atualização do status das ações do TNT, 
NCM do BOX, defesa comercial TNT e Fios de Aço; 2. LGPD, empresas que 
infringirem já podem ser multadas em até 50 milhões; 3. Plano de mídia – Campanha 
Selo Abicol Troque seu Colchão; 4. Plano de Ação para Grupo de Trabalho “Estudo 
do Prazo de Validade dos Colchões” e Outros Assuntos. 

 Rogério destacou na sua fala inicial aspectos importantes que merecem atenção dos 
associados tais como: Unificação das normas ABNT (consulta pública e teor de 
cinzas); Norma Técnica de Molejos (dados para determinação de padrão); 
Aperfeiçoamento para bombeiros civis e brigadas de incêndios (turmas SUL e 
NORDESTE); Audiência com seguradoras e resseguradoras; Selo Fornecedor de 
base/box; Aplicativo Selo ABICOL – denúncias; ISPA EXPO 8 a 10mar 2022 e Eventos 
2021 e 2022. 

 Comissão Legislação Tributária: Atualização do status das ações do TNT e NCM 
do BOX; Encaminhamentos com a CAMEX, defesa comercial e interesse público; 
Término da vigência do antidumping fios de aço e cordoalhas originários da China. 

 Lei Geral de Proteção de Dados: Empresas que infringirem a LGPD já podem ser 
multadas em até 50 milhões. 

 Campanha Selo Abicol: Divulgar o Selo Abicol e introduzir a cultura de exigi-lo na 
hora da compra e orientar o consumidor sobre a necessidade de trocar de colchão. 

 Prazo de Validade dos Colchões após o primeiro uso: Levantamento de estudos 
existentes; limite tolerável de agentes biológicos; quanto tempo o colchão pode levar 
para alcançar o limite e reflexão sobre o tipo de colchão a ser analisado.  

 Próxima reunião: Ao declarar encerrada a reunião, depois de certificar-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), 28 de setembro de 2021. 

 

 

 

ROGÉRIO SOARES COELHO ADRIANA PIERINI 

Presidente Secretária Ad Hoc 

http://www.abicol.org/
https://youtu.be/v1MMNAYUtEY


 

 

 


