REUNIÃO GERAL DOS BLINDADORES
Data – 27/11/2002 (4ª feira)
Local – ABRABLIN
Presentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ARMOR – Sr. Miguel Martinez
ARMOR – Sr. Stéfano Massari
G5 - Sr. Franco Giaffone – A reunião foi Presidida por ele .
G5 – Sr. Wesley Barros
O’GARA – Sr. Alexandre Ret
OREGON – Sr. Karol Maghidiman
TECPRO – Sr. Bruno Vieira
WENDLER – Sr. Hilton Pezzoni

Ausências justificadas:
1.
2.
3.
4.
5.

INBRA – Sr. Ricardo Venturini
AGS – Sr. Eduardo Ferreira de Souza
BLINDAUTO – Sr. Pedro Vidott
IAC – Sr. Pedro Paulo Martins
MASTER – Sr. Deyvid Arazi

Assuntos:
1. Informações de decisões da reunião de Diretoria, em 20/11, repassada aos presentes
– Deliberou-se em conjunto, a necessidade de dividir algumas tarefas de
representação por um número maior de diretores, objetivando atender a demanda
gerada pelo crescimento do número de associados e a instalação das 03 Câmaras
Setoriais. Para tanto se definiu:
o Diretor Financeiro – Sr. Stefano Massari, Vice-presidente da Abrablin. Fará
o acompanhamento das contas da entidade.
o Diretor de Divulgação e Eventos – Sr. Miguel Martinez. Cuidará de todas as
ações que envolvem propagandas, fortalecimento de imagem da entidade,
feiras, realização de eventos, participação em eventos de outras entidades,
participação em Guias setoriais, Revistas e Jornais como patrocinador ou
apoiador.
o Diretor de Relações Governamentais – Sr. Ricardo Venturini. Participará das
reuniões que envolverem autoridades representativas do Governo/Exército.
2. Ações –
o Sr. Franco fez contato com a Cart visando filiação. Ficou acertado almoço para a
próxima semana.
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o Foi enviada, em 22/11, carta do Sr. Franco Giaffone ao CC Edmar Pochmann
Magalhães, da Marinha com a listagem de associados da Abrablin, apresentando o
trabalho realizado pela entidade, o site, endereços para contato etc..
o Sr. Miguel apresentou lay out do cartão de natal a ser enviado pela entidade e
analisou o material enviado pelo Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, concluindo
que os valores são altos e a solicitação de apoio da entidade, não deverá ser
aprovada.
o RETEX do Aço – Correspondência enviada ao Cel. Lauro consultando da
possibilidade foi respondida, por telefone, pelo Capitão Leonardo Maia, informando
que o CR da Abrablin não comporta tal solicitação nem mesmo com apostilamento.
Definiu-se na reunião a necessidade de se escolher uma blindadora para obtenção do
Retex. Haverá um sorteio. A blindadora contemplada terá todo o apoio da Abrablin
para retirada do Retex, e o número do documento poderá ser usado por todas as
empresas associadas.
3. Notificação do Exército às empresas de Blindagem – A II Região Militar (São
Paulo) colocou 06 equipes na rua visitando empresas blindadoras e revendedoras de
veículos blindados. Diversas empresas foram notificadas desde segunda-feira,
tiveram o número de chassis dos carros registrados e receberam prazo de 15 dias
para dar entrada com a documentação de registro – do veículo ou do processo de
blindagem. No documento da notificação constatou-se uma informação diferenciada
das definições da Port. 013.
Ø Sobre o assunto, Cel Achilles (Brasília) foi contatado, ainda
durante a reunião. Este recomendou que a Abrablin faça uma
reunião com o Cel. Lauro (SP) para que o assunto seja
esclarecido.
Ø Ao Cel. Achilles foi solicitado um documento oficial do
Exército esclarecendo as alterações efetuadas após a
assina tura da Port. 013.
4. PESQUISA SETORIAL: produção/vendas dos associados para o fechamento do
ano de 2002. Com vistas a atualizarem-se os dados divulgados pela entidade para a
imprensa.
Os itens abaixo foram propostos como conteúdo da pesquisa:
Número de veíc ulos vendidos/produzidos em 2002, pela empresa.
Expectativa de crescimento da empresa para 2003 / número e percentual.
Divisão das vendas por Marcas e Modelos dos carros.
Divisão das vendas entre pessoa física / pessoa jurídica.
Divisão das vendas – homem/mulher.
Divisão das vendas idades por faixa (até 25 anos / de 26 a 35 anos / de 36 a 55 anos
/ acima de 56 anos).
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Ø Deliberou-se que apenas os dois primeiro itens sejam elaborados, em levantamento
mês-a-mês, a ser enviado até 04/12 (com estimativa para o mês de dezembro).
Ø A partir de Janeiro/2003, o levantamento de todos os itens (completo) será enviado
à Abrablin e.mail: zl@abrablin.com.br, até o dia 04 do mês seguinte. Desta forma
será possível compor um banco de dados atualizado.
Nenhuma informação individual de empresa será disponibilizada pela entidade, a
quem quer que seja. Dados consolidados (do desempenho geral) serão divulgados
pelo site e imprensa.
5. Confraternização de final do ano – Definiu- se que será realizado um café da
manhã, no Hotel Sofitel, reunindo todos os associados. Dia 12/12 – 5ª feira –
08:00 horas . Objetiva -se que este seja também uma reunião de encerramento das
atividades do ano, na qual os representantes das Câmaras Setoriais apresentarão a
evolução dos trabalhos e os objetivos para o ano de 2003. Será analisada a evolução
do relacionamento com o Exército, Port. 013 e novos procedimentos adotados após
a assinatura desta.
6. Assunto Pendente: Aumento da mensalidade da Abrablin para Janeiro de 2003,
será analisado pelo Presidente Sr. Franco Giaffone e Vice-Presidente, Sr. Stefano
Massari, em reunião no próximo dia 29/11. Decisões tomadas serão informadas aos
associados
Zeza Loureiro
28/11
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