ATA REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL DE BLINDADORES – ABRABLIN Data: 31/03/2004
Local: Sede da ABRABLIN
Presentes:

BLGE-012/2004

1. FORMULA – Sr. Charles Parczew
2. G5 BLINDAGENS – Sr. Franco Giaffone – Presidente Abrablin
3. G5 BLINDAGENS – Sra. Silvia Luise Hackmann
4. GUARDIAN – Sr. Almir Neto
5. MASTER BLINDAGENS – Sr. Deyvid Arazi
6. MASTER BLINDAGENS – Sra. Dinah Setton
7. O’GARA-HESS - Sr. Alexandre Ret
8. O’GARA-HESS - Sr. Amaury Belmonte
9. OREGON – Sr. Edgar Salim
10. TECPRO TECNOLOGIA – Sr. Vitor Salomão
Ausências justificadas:
11. ARMOR – Sr. Stéfano Massari – Vice-Presidente da Abrablin
12. CART – Sr. Marcelo Nadolskis
13. IAC do Brasil – Sr. Reynal Rost
14. INBRA – Sr. Ricardo Venturini
15. VITROTEC – Sr. Christian C. Antonio – Pres. Câm. de Vidros
16. WENDLER – Sr. José J. Armada Locoselli

Próxima reunião da Câmara de Blindagem – Dia 19 de maio (4ª feira), às 09:00 horas.
Favor confirmar presença com a Sra. Bethy pelo telefone: (11)3167-1746 ou por email: bty@abrablin.com.br .
Av. Santo Amaro, 48 – cj. 42 – 4º andar – Estacionamento gratuito com manobrista
no subsolo (convênio – favor solicitar carimbo).
ASSUNTOS:
1. Exército:
o É disposição do Exército fazer fiscalização inteligente através da Imbel – Guia
de Tráfego eletrônico, que será disponibilizada “on line”.
o O objetivo é fazer a conferência dos Mapas de Produção cruzando as
informações com a Guia Tráfego, e avaliar a procedência do material,
localizando fonte de compras não identificadas.
o Venda direto ao consumidor acaba sendo aceita quando se está atrelado a uma
empresa de blindagem com certificação. Não deixa de ser uma saída duvidosa.
o A fiscalização do Exército já foi constatada por algumas empresas associadas.
Seria muito interessante fazer um levantamento – do mutirão de fiscalização –
para se avaliar que outras empresas foram visitadas e levantar o procedimento
adotado.
o Atenção – Foi agendada nova data para a reunião com o General DIV Francisco
José da Silva Fernandes, Comandante da 2ª Região Militar – São Paulo, os que
puderem participar, favor confirmar presença.
Data: 22/04/2004 (5ª feira), às 16:30 horas – Local: 2ª Região Militar – SP / Av. Sgt.
Mário Kozel Filho, 222 – Ibirapuera (atrás da Assembléia Legislativa).
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Recomendamos chegar no local às 16:00 horas.
estacionamento “Zona Azul” (na rua atrás da Assembléia) .
2. Mercado – 2004 é o ano da peneira.
o As dificuldades de mercado se somam às exigências que as empresas do mercado
paralelo não têm que cumprir.
o Quem segue todas as exigências legais acaba tendo que arcar com um valor alto,
acarretado pelo imposto em cascata.
3. Garantia – Repassar a garantia do vidro para o fabricante isenta em parte a blindadora,
mas a co-responsabilidade continua existindo.
4. Termo de Responsabilidade – Criar um modelo que inclua os Requisitos de
Conformidade e abra um campo para a empresa colocar as diferenciações na blindagem
produzida para aquele veículo.
¾ Fazer um modelo que tenha uma boa apresentação, um selo adesivo prensado com
relevo. O Sr. Franco enviará a Sra. Dinah um esboço para o desenvolvimento.
5. Manual Abrablin para associados – Listagem das obrigações do associado / modo
operandis da Abrablin para os diversos assuntos / assuntos relativos ao Exército de
acordo com o R-105 – é importante para trazer orientações para o mercado. Temas a
serem abordados serão apresentados pelo Sr. Franco e a Zeza.
6. Blindagem Mínima – documento desenvolvido com o nome “Requisitos de
Conformidade” – Fazer constar no documento que a responsabilidade do veículo
produzido é inteiramente da blindadora.
¾ Este documento passa a fazer parte do Código de Ética da Abrablin.
¾ Os associados deverão assinar o documento com um “de acordo” com relação aos
termos propostos.
¾ Este documento recebeu alterações nesta reunião. Formato finalizado segue
anexado.
Zeza Loureiro - 14/04/04
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