ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – DIRETORIA PLENA, CÂMARA SETORIAL DE
BLINDADORES, COMÉRCIO E LOCAÇÃO - ABRABLIN
BLGE-020/2005

DATA: 02/09/2005
Local:
ABRABLIN
Presentes:
1. ARMOR – Sr Miguel Martinez
2. ARMOR – Sr. Stéfano Massari – Vice-Presidente da Abrablin
3. AUTOLIFE – Sr Andreluis Mello e Sousa
4. BISCAYNE – Sr Carlo Giovani Collet
5. BLINDAGEM BRASIL – Eduardo da Silva Cristov
6. G5 BLINDAGENS – Sr Antonio Luis Mucci
7. INBRA – Sr. Ricardo Venturini
8. MASTER BLINDAGENS – Sr. Breno Breinis
9. MG3 – Silvia Luise Hackmann
10. MMC – Sr. Juliana Antunes
11. O’GARA-HESS – Sr Alexandre Ret
12. QUALY BLINDAGENS – Roberto Gavioli
Ausências justificadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AUTOMIAMI – Sr Fifo Anspach Jr
FÓRMULA – Sr. Charles Parczew
G5 Blindagens – Sr Franco Giaffone (Presidente)
GUARDIAN – Sr. Almir Neto
T-Cinco – Sr Mario Lippi
TECPRO - Sr. Vitor Salomão
TANGUM – Sr. Antonio Gontijo
Safe Guard Blindados – Luis Philippe Balbi
Tecno Blindagens - Demetrius Vicente

1. ASSUNTOS TRATADOS
a. Abertura da reunião.
1) O Vice-Presidente da ABRABLIN abriu a reunião dando boas vindas a todos e agradecendo
suas presenças. Justificou a ausência do Presidente, Sr. Franco Giaffone, informando que a mesma
ocorria, infelizmente, em função de compromissos de trabalho que surgiram inesperadamente.
2) Em seguida passou a palavra ao Secretário Executivo, para exposição dos assuntos abaixo.
2. PESQUISA SEMESTRAL.
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• O Secretário Executivo fez alguns comentários sobre a Pesquisa relativa ao 1º Semestre de
2005, abordando alguns aspectos discrepantes, que embora não comprometam o valor da pesquisa
deveriam ser abordados de forma diferente nas próximas oportunidades.
• Concitou todos os blindadores a darem maior atenção ao cumprimento das prescrições
contidas no Art. 3º, da Portaria nº 13 – DLog, de 19 Ago 2002 (NORBLIND), do Exército Brasileiro.
Lembrou que a não observância das regras estabelecidas poderiam trazer dissabores futuros não só
para os blindadores associados, como também para a associação como um todo.
3. SINDIPEÇAS.
a. O Secretário Executivo comentou sobre sua visita à GEPCO, cumprindo decisão da Diretoria
Plena, para a entrega de uma carta convidando o Sr. Gerson Branco e demais integrantes ANDB para
uma reunião para tratar de uma possível unificação das duas associações. Foi sugerida a data de 06
Set próxima, para a realização desta reunião, às 0930hs, em nossa sede.
b. Comentou, também, o convite e a visita realizada à sede do SINDIPEÇAS. Informou que foi
recebido por três diretores daquele Sindicato, os quais manifestaram que o SINDIPEÇAS, por ter sido
procurado pela ANDB, estava iniciando alguns estudos para a inclusão dos integrantes daquela
associação em seus domínios. Que estes estudos estavam parados até que se tivesse um
posicionamento da ABRABLIN sobre o assunto.
c. Em seguida o Secretário passou a leitura das atas correspondentes as duas reuniões realizadas
entre os integrantes do SINDIPEÇAS e da ANDB. Cópias destas atas encontram-se em anexo.
d. Foi informado o oferecimento, pelo pessoal do SINDIPEÇAS, de local para o estabelecimento
da sede da ABRABLIN. Todavia como os custos, aproximadamente R$ 6.000,00 mensais, excedem,
em muito, o estabelecido pela Diretoria Plena, deixou-se de considerar o assunto.
e. Foi lembrado a todos os presentes a existência do SINDBLIN e a necessidade de todos os
blindadores de veículos do Estado de São Paulo a ele serem filiados. Assim, não faz muito sentido os
blindadores que já possuem um sindicato específico, se associar ao SINDPEÇAS.
e. Os assuntos foram analisado pelos presentes e foram tomadas as decisões abaixo.
- 1ª Decisão: A ABRABLIN não perderia sua identidade passando para o SINDIPEÇAS. Isto
estaria absolutamente fora de questão. Poderiam ser feitos trabalhos conjuntos com aquele Sindicato,
mas cada entidade mantendo suas próprias características.
- 2ª Decisão: Seria aguardada a reunião com os integrantes da ANDB para depois ser
apresentada uma resposta para o SINDIPEÇAS. Na reunião com a ANDB deveria ser informada a
decisão acima e mostrado a seus integrantes que a ABRABLIN deseja fortalecer seu nome e não
perder sua identidade. Seria mostrado também que a unificação das duas associações é vista com
muitos bons olhos por todos.
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- 3ª Decisão: Deveriam ser tomadas providências urgentes para colocar o SINDBLIN em
funcionamento o mais rápido possível.
4. TRABALHO CONJUNTO COM A MONREAL.
a. Foi informado a todos os presentes sobre os trabalhos que estão sendo realizados em conjunto
com a Monreal, para se conseguir um produto na área de seguros que tenha interesse para os
blindadores.
O Sr. Mucci, da G5, por conhecer o assunto em profundidade, apresentou os principais detalhes a
todos, destacam-se pela importância os seguintes:
•
Este seguro deverá fixar que o reparo de um veículo blindado deverá, sempre, ser
realizado na blindadora que o blindou originalmente. Este enfoque agradou a todos pois evita-se
problemas com a responsabilidade pela segurança dos veículos blindados que sofrem reparação.
•
Este produto deverá apresentar um custo atrativo, deverá trazer vantagens para a
blindadora e para a ABRABLIN.
d. Foram feitos vários comentários analíticos e foi tomada a decisão abaixo.
Decisão: os trabalhos devem continuar a ser realizados junto com a Monreal e o Secretário
Executivo deverá manter a Diretoria e os Blindadores a para do andamento dos mesmos.
5. CENTRO DE EXPERIMENTAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA (CESVI).
a. Foi apresentado a todos a intenção do CESVI de fazer parceria com a ABRABLIN para a
realização de cursos, certificações de capacitação e outros produtos.
b. O assunto foi exaustivamente analisado, foram lembrados vários perigos deste trabalho
conjunto. Todavia, houve consenso entre os presentes de que melhor seria trabalharmos junto com o
CESVI do que deixá-lo trabalhar sozinho. Assim, foi tomada a decisão que segue abaixo.
Decisão: Criar um grupo de trabalho composto de integrantes das blindadoras associadas para
continuar os trabalhos com o CESVI. Caberá ao Secretário Executivo fazer a convocação e a
coordenação das atividades deste grupo de trabalho. Foi sugerido que a convocação fosse feita por
email.
6. OUTROS ASSUNTOS.
Não foi apresentado mais nenhum assunto para ser discutido e, em conseqüência o Sr. VicePresidente deu por encerrada a reunião.
General Paulo B. Pacheco
05/09/2005.
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