ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DIRETORIA PLENA, BLINDADORES, COMÉRCIO E LOCAÇÃO
BLGE-022/06

DATA: 10/11/2005 - 09:00HS

1 - Presentes:
1. ARMOR – Sr. Stéfano Massari – Vice-Presidente da Abrablin
2. AUTOLIFE – Sr Andreluis Mello e Sousa
3. AUTOMIAMI – Sr Fifo Anspach Jr (Presidente da Câmara de Comércio)
4. G5 BLINDAGENS – Sr Antonio Luis Mucci
5. G5 Blindagens – Sr Franco Giaffone (Presidente)
6. INBRA – Sr. Ricardo Venturini
7. MMC – Sr. Juliana Antunes
Ausências justificadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ARMOR – Sr Miguel Martinez
BISCAYNE – Sr Carlo Giovani Collet
FÓRMULA – Sr. Charles Parczew
GUARDIAN – Sr. Almir Neto
MG3 – Silvia Luise Hackmann
O’GARA-HESS – Sr Alexandre Ret
QUALY BLINDAGENS – Roberto Gavioli
Safe Guard Blindados – Luis Philippe Balbi
T-Cinco – Sr Mario Lippi
Tecno Blindagens - Demetrius Vicente
TECPRO - Sr. Vitor Salomão

2. ASSUNTOS TRATADOS
a. Abertura da reunião.
A abertura da reunião foi feita pelo Sr Franco Giaffone, que agradeceu a presença de todos
e conduziu a aprovação da Ata da reunião anterior realizada em 27 Out 2005.
b. Trabalho conjunto com a MONREAL.
Foi feita uma breve apresentação do projeto que está sendo realizado com a MONREAL,
onde foram transmitidos os principais pontos levantados na reunião de 27/10/2005.
Nessa apresentação contamos com a participação do Sr. Mucci, da empresa G5.
c. Centro de Experimentação e Segurança Viária (CESVI).
Foram feitos comentários gerais sobre a reunião realizada no CESVI, em 03/11/2005, que
contou com a participação de representantes das empresas blindadoras interessadas no assunto.
A seguir foi feita a apresentação da Proposta CESVI.(PowerPoint), pelo Secretário Executivo da
ABRABLIN, com os respectivos comentário sobre “chek list”(Adobe) pretendido por aquele
Centro.
A avaliação deste tópico finalizou com vários comentários pertinentes ao assunto feitos
pelos associados presentes. Tais comentários foram devidamente anotados e serão levados em
consideração quando da continuação da discussão do assunto pelo GT ABRABLIN/CESVI.
d. Nova Portaria DFPC.
Foram apresentadas as sugestões abaixo:
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1) “Art. .... As empresas blindadoras poderão oferecer garantia de segurança, para o
habitáculo de proteção do veículo, aos seus usuários pelo prazo máximo de 3(três) anos. Sendo, no
entanto, obrigatório a realização de vistorias bianuais, pela blindadora original ou por outra por ela
autorizada, de modo a revalidar esta garantia de segurança.”
Quanto a esta sugestão, ficou decidido que não deveria ser sugerido nada, pois as
blindadoras já oferecem garantia de 2 (dois) anos e deve ficar a critério de cada uma se fará ou não
vistorias em suas blindagens.
2) “Art. ... A reparação (manutenção, recuperação) de blindagens balísticas transparentes ou
opacas (vidros ou mantas balísticas) só será permitida ao seu fabricante, o qual será o responsável
pelo desempenho do produto reparado, que deverá ser o mesmo daquele que obteve aprovação em
seu Relatório Técnico Experimental (ReTEx), fornecido pelo Centro de Avaliação do Exército
(CAEx).”
Quanto à sugestão de número 2) todos entenderam que deve ser incorporada na sugestão
que a ABRABLIN está oferecendo à DFPC.
e. Unificação da ABRABLIN & ANDB.
Foram atualizados os conhecimentos dos associados presentes sobre o assunto.
f. Mudança da Sede.
Foram atualizados os conhecimentos dos associados sobre o assunto, tendo sido informado
na oportunidade que a mudança da sede, para a Rua Dr. Renato Paes de Barros, 714 – Cj 4 – 4º
Andar, seria iniciada no dia 14 NOV 2005.
3. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.
Como mais nenhum assunto foi colocado pelos presentes, a reunião foi dada por encerrada.

Gen. Paulo b. Pacheco.
10/11/2005

