ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL DE BLINDADORES E COMÉRCIO ABRABLIN
BLGE-018/2005

DATA: 04/05/2005
Local:
ABRABLIN
Presentes:
1. ARMOR – Sr Miguel Martinez
2. AUTOLIFE – Sr Andreluis Mello e Sousa
3. FÓRMULA – Sr. Charles Parczew
4. G5 BLINDAGENS – Sr Antonio Luis Mucci
5. INBRA – Sr. Ricardo Venturini
6. MASTER BLINDAGENS – Sr. Deyvid Arazi
7. MG3 – Georg Daxer Junior
8. O’GARA-HESS – Sr Alexandre Ret
9. TECPRO - Sr. Vitor Salomão
10. TANGUM – Sr. Antonio Gontijo
Ausências justificadas:
1. ARMOR – Sr. Stéfano Massari – Vice-Presidente da Abrablin
2. AUTOMIAMI – Sr Fifo Anspach Jr
3. G5 Blindagens – Sr Franco Giaffone (Presidente)
4. GUARDIAN – Sr. Almir Neto
5. MMC – Sr. Rodrigo Mange
6. OREGON – Sr Carlos Alberto Maia
7. OREGON – Sr. Edgar Salim
8. T-Cinco – Sr Mario Lippi

A) ASSUNTOS TRATADOS
1.

Foi justificada a ausência do Presidente – Sr Franco Giaffone, em virtude de
compromissos de trabalho que surgiram inesperadamente..

2.

Aprovação da Ata da Reunião anterior.

3.

Pesquisa sobre a Produção do 2º Semestre de 2004.
Foi informado pelos blindadores que integravam a ABRABLIN no 2º semestre de 2004 –
de modo sigiloso, em uma urna lacrada - sua produção referente ao período, para
apuração dos dados de 2004.

4.

Novo diferencial de qualidade para os associados da ABRABLIN.
Apesar de ter sido mantida a idéia de se prosseguir nos estudos para a criação de um novo
diferencial de qualidade a ser ofertado às empresas associadas. Tendo sido fixado que:
• seriam estabelecidos critérios viáveis para avaliação da qualidade e diferenciação entre
elas;
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• deveria ser criada uma comissão de estudo de “Qualidade”, durante o corrente ano, para
ser elaborada uma NBR, e ser colocada em atividade a partir de 2006;
- Nada foi feito no período.
5.

SELO MEMBERSHIP.
Continuam os trabalhos necessários para fazermos a entrega dos selos, se possível, no
início do próximo semestre. Foi fixada a data até o dia 10 Jun 2005, como data limite para
o envio da documentação necessária. Conforme quadro abaixo, caso esteja vencido ou
haja alguma alteração na documentação.
i. Termo de Compromisso de Filiação. (para novos associados
ii. Contrato Social e alterações (cópia autenticada).
iii. Cópia autenticada do CPF e RG dos sócios.
iv. Registros no Exército (TR e/ou CR, conforme o caso) – cópias autenticadas.
v. ReTEx / RAT, de cada produto controlado fabricado, importado e/ou comercializado.
vi. Carteira do CREA - Eng Responsável. – cópia autenticada.
vii. Cartão do CNPJ.
viii. Certidão de Protesto – Cartório do Município ou dos 10 Cartórios da Capital.
ix. Certidão de Neg.Quitação Tributos e Contribuições Federais – CND.
x. Certidão Negativa de Falência ou concordata.

6.

Unificação das associações de blindagem.
Continuam as ações com vistas à unificação das duas associações.

7.

Aumento do quadro associativo.
Continuam os trabalhos de contatos com as empresas não associadas para convidá-los a se
associar. Foram feitos os comentários sobre a documentação e relatório sobre o assunto.

8.

Assessoria de Imprensa.
O Sr. Paulo Flores fez uma apresentação sobre as possibilidades de nossa assessoria de
imprensa intensificar os trabalhos junto a mídia, deixando aberto a recepção de idéias e
sugestões dos associados.

B) INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES QUE JÁ ESTAVAM SENDO REALIZADAS
Para conhecimento da Câmara de Blindadores, foram relatadas as informações que atualizam as
ações que estão em andamento na ABRABLIN no corrente ano.
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a. Temos cursos básicos sobre blindagem preparados. Estamos em busca de interessados.
b. Curso de Blindagem para a Porto Seguro Seguradora.. Depois de tê-lo preparado parece que a
Porto Seguro se desinteressou, não conseguimos tampouco falar com a pessoa que nos procurou
demonstrando interesse.
c. Fomos informados pelo Gen Rosalvo, Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados que ele
tinha tido uma reunião com as seguradoras e que tinha sido muito boa. Não entrou em detalhe sobre
os assuntos tratados. Infelizmente, não fomos convidados para esta reunião. Estamos preparando uma
carta para a SUSEP para tratar do assunto: “DEMORA NO FORNECIMENTO DO CERTIFICADO
DE REGISTRO DE VEICULOS BLINDADOS” (Carteirinhas).
d. A Associação continua participando dos trabalhos para o estabelecimento de uma Norma da
ABNT para blindagem. No próximo dia 12/05 haverá uma reunião aqui em São Paulo. Os
interessados devem comparecer para dar força a proposta da ABRABLIN.
e. Continuam sendo denunciadas, junto ao Exército, as irregularidades que chegam ao nosso
conhecimento. Inclusive as várias relações de carteirinhas atrasadas têm sido entregues diretamente
ao Gen Rosalvo.
f. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) acatou decisão da Comissão Tri-Partite para a
inclusão do Colete a Provas de Bala como Equipamento de Proteção Individual (EPI). Assunto de
interesse da Câmara de Coletes. Aguardamos a regulamentação do assunto para podermos esclarecer
nossos associados.
g. Prosseguem, juntamente com a Câmara de Vidros, os trabalhos necessários para o
levantamento das possibilidades de uma ação conjunta de associados ou não contra a patente de
vidros conseguida – junto ao INPI, no ano 2000, com validade desde 1994 – pelo Sr. Luiz Carlos
Meira de Vasconcellos. Já foram levantados quatro orçamentos e já existem 8 empresas que
concordaram em se cotizar para dar início às buscas de novas provas. Nova reunião será realizada no
próximo dia 10/5.
C. VISITA DO DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS.
Dia 11/05 – das 08:00 às 10:00 hs.
Fomos informados pelo Gen Rosalvo que ele pretende nos fazer uma visita na segunda semana
de maio, para tratar de assuntos de seu e nosso interesse relacionados a veículos blindados.
General Paulo B. Pacheco
19/5/2005
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