REUNIÃO DOS BLINDADORES DE VEÍCULOS
Data: 13/11/2002
Local: Sede da ABRABLIN
Presentes:
1. AGS – Sr. Eduardo F. Souza
2. ARMOR – Sr. José Milton Benedicto
3. ARMOR – Sr. Miguel Martinez
4. INBRA – Sr. Ricardo Venturini – Diretor Adjunto da ABRABLIN, Presidiu a
reunião.
5. MASTER – Deyvid Arazi
6. O’GARA-HESS – Sr. Amauri Belmonte
7. OREGON – Sr. Karol Maghidman
8. TECPRO – Sr. Bruno Nunes Vieira
9. TECPRO – Sr. Vitor Augusto Tuma Salomão
10. WENDLER – Sr. Hilton Pezzoni
Ausências Justificadas:
Ø Blindauto – Sr. Irineu Latorraca – devido problemas de saúde.
Ausentes:
Ø DEFENSE – Sra. Ana Maria Ferreira
Ø IAC – Sr. Reynald Rost
Ø G5 - Sr. Franco Giaffone

Assuntos abordados:
1. Comissão Estudos Área Fiscal: assuntos - ICMS e demais tributos – Objetivo:
analisar a possibilidade de se tratar o tema, no âmbito da Associação e a
possibilidade de enquadrar as empresas do setor, no regime do ICMS adotado pelas
concessionárias de veículos.
• Composição atual da comissão: Wendler – José Carlos Wolkmar, Teijin Twaron –
Edson Guarda, AGP – Sílvio Honda, IAC – Edmard Wilton Aranha Borges,
Defense – Paulino Antonio Mello, Inbra – Antonio Carlos Cortez, O’gara – Antonio
Claudinei. Convidar o Sr. Roberto Richeter, da Brabus a participar da comissão.
2. ReTEx (Relatório Técnico Experimental) do Aço – solicitar a Região Militar do
Sudeste questionamento sobre a possibilidade da Abrablin pleitear a retirada do
Retex do aço, considerando ser o CR da Abrablin, específico de representação.
Objetivo : que os associados usem o mesmo número de ReTEx do aço, nas
designações da produção de blindados.
3. Carta padrão da Abrablin, a ser distribuída pelas blindadoras e usada pelos
proprietários de veículos blindados antes da assinatura da Port. 013 DLog
1

(19/agosto/2002). A carta é apenas de orientação de formato, não haverá
responsabilidade da entidade. Será assinada pelo proprietário do veículo. A intenção
é que um dos expedientes possibilitados no Artigo 20, da Portaria 013, possa ser
corretamente usado por aqueles que irão certificar seus veículos e obter a carteira de
Certificação de Veículo Blindado com a Autorização do Exército Brasileiro.
Art. 20 – inciso II: havendo impossibilidade de obtenção do Termo de Responsabilidade por
motivo de dissolução da empresa prestadora do serviço (blindadora) ou por ter sido adquirido
o veículo de terceiro, poderá ser apresentada a Nota Fiscal correspondente ao serviço
realizado, ou, em último caso, uma declaração atestando que o veículo de sua propriedade é
blindado.

Minuta da referida carta será apresentada na próxima reunião, para avaliação.
4. Preocupação com o comércio – Os participantes da reunião manifestaram a
preocupação sobre a postura de algumas blindadoras, filiadas e não, que têm
divulgado através de anúncios, serviços de blindagem a preços inferiores ao custo
de um conjunto de vidros – caso específico de um anúncio; “Blindagem por 32 mil
Reais, em 12 vezes”. Outras colocações de operações ilegais :
• Empreiteiros produzem carros blindados para qualquer blindadora, que
poderão vendê- los com a própria marca. Consideraram-se, como estes
empreiteiros estão comprando vidros, mantas e aço sem CR.
• Roubo de carga – produtos desaparecidos após o roubo foram encontrados
em uma blindadora.
• Questão moral – durante o ato da venda, vendedor usa foto de carro blindado
por outra empresa, mostrando “o que julga ser” uma qualidade inferior de
blindagem produzida pelo concorrente, na tentativa de justificar diferença de
preço. Ação predatória para o mercado como um todo.
Ø Ação proposta: Campanha positiva de imagem de Blindadoras associadas a
Abrablin. Mostrar a impossibilidade de se vender blindagens seguras com preços
abaixo do custo do material que irá compor a blindagem. Produtos que sonegam não
apenas a qualidade, mas impostos, origem do produto e certificações junto ao
exército.
Ø Denunciar postura não ética no mercado, formalizando queixa.
Segue anexado, informações sobre o expediente adotado pelo Exército para
obtenção de carteira de Certificação de Veículo Blindado com a
Autorização do Exército Brasileiro.
Próxima reunião geral de Blindadores – 27/11 (4ª feira). Favor
confirmar presença com a Srta. Rose, fone (11)3167-1746.
Zeza Loureiro,14/11/2002.
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