ATA DA REUNIÃO CONJUNTA
DIRETORIA PLENA, BLINDADORES E COMÉRCIO
LOCAL: ABRABLIN
DATA: 12/07/2006
HORA: 09:00HS

1. PRESENTES – Diretoria Plena, Blindadores e Comércio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ARMOR – Sr. Miguel Martinez - Cons. Fiscal
ARMOR – Sr. Stefano Massari – Vice Presidente
AUTOSAFE – Sr. Massami Kobo Jr.
AUTOSAFE – Sr. Esteban Ernandez
CENTIGON O’GARA – Sr. Alexandre Ret
CENTIGON O’GARA – SR Atilio Perovano
FÓRMULA BLINDADOS – Sr. Charles Parczew
GARRUBO BLINDADOS – Sr. Fabio Rovedo de Mello
G5 Blindagens - Sr. Franco Giaffone (Presidente)
G5 Blindagens – Sr. Antonio Luis Mucci
HI TECH Blindados – Sr. Rafael Barbero
HI TECH Blindados – Sr. Adalberto S. Costa Jr.
INBRA – Sr. Ricardo Venturini – Pres. Câmara de Coletes
BISCAYNE – Sr. Danilo A. de Oliveira
GUARDIAN BLINDAGENS – Sr. Almir Neto
MASTER BLINDAGENS – Sr. Dinah Setton
TECPRO – Sr. Vitor Augusto T. Salomão
TOTALITY - Sr. Luis Lian
TECNO BLINDAGENS – Sr. Demetrius W. Vicente
VITROTEC – Sr. Christian Conde
W. TRUFFI – Sr. Jose EduardoTruffi
Dra Candice Guarita Crochiquia

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

AUTOMIAMI – Sr. Fifo Anspach – Pres. Câmara de Comércio
AUTOLIFE – Sr. Andreluis Mello e Souza
CENTIGON O’GARA – Sr. Amaury Belmonte – Cons. Fiscal
TEIJIN TWARON - Sr. Edson Guarda – Pres. Câmara de Compostos
CARRERA BLINDADOS – Sra Aviva Azar Zapter
MG3 BLINDAGENS – Sr. Guilherme V. Carvalho
MG3 BLINDAGENS – SR Nelson Rodrigues Junior
QUALY BLINDAGENS – Sr. Breno Pero Filho
SAFE GUARD BLINDADOS – SR Luis Philippe Balbi
T-CINCO - Sr. Mario Lippi
RIOCAR – Sr. Carlos Frederico Magalhães
GENERAL ARMORING – Sr. Alvaro Vidigal Canto
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2. ABERTURA DA REUNIÃO.
A abertura da reunião foi feita pelo Sr.Stefano Massari, Vice-Presidente da ABRABLIN, que
deu as boas vindas a todos, agradeceu as presenças e informou que o Sr. Presidente, por motivos de
saúde, chegaria um pouco atrasado para a reunião.
A seguir, foi aprovada a ata da reunião anterior.
3. ASSUNTOS TRATADOS.
a. Sindicato das empresas Blindadoras de Veículos Automotores do Estado de São Paulo SINDBLIN.
Contando com a presença da Dra. Candice Guarita Crochiquia, advogada contratada pela
ABRABLIN para assessorar no processo de implantação deste sindicato, foram atualizados os
conhecimentos dos presentes sobre o assunto e foi dada continuação nas discussões para o
estabelecimento dos procedimentos necessários para a concretização do SINDBLIN.
Ficou decidido que a administração da ABRABLIN enviaria um “e-mail” alertando todas as
empresas blindadoras do Estado de São Paulo que no próximo ano (2007) elas deverão recolher seu
imposto sindical patronal para o SINDBLIN.
b. Unificação da ABRABLIN/ANDB.
Foram atualizados os conhecimentos sobre o assunto, destacando-se um atraso involuntário
no calendário de eventos estabelecido. Nesta oportunidade, foi decidido que na próxima semana o
Grupo de Trabalho que trata do assunto deverá se reunir com o Dr. Marcos Paulo, para dar
continuidade no processo.
Destacou-se, todavia, que o processo de unificação segue sem nenhum percalço, estando,
inclusive, os integrantes da ANDB participando regularmente dos eventos realizados na
ABRABLIN.
c. Projeto ABRABLIN/CESVI.
Foi comentado que, conforme determinado na reunião de 30/05, foi enviado em 01/06, aos
Diretores e aos associados integrantes da Câmara de Blindadores o “check-list” elaborado pelo
CESVI, para que já pudesse ser analisado pelos interessados. Dois participantes da reunião
informaram que não haviam recebido o referido “chek-list”, ficou então determinado que o mesmo
seria re-enviado para eles nesta mesma data.
Foi informado que somente uma das empresas emitiu opinião sobre o referido “chek-list”.
Finalmente, ficou decidido que, após a manifestação dos dois associados que disseram não
ter recebido o material, este “check-list”, que já foi, formalmente, revisado pelo nosso Grupo de
Trabalho junto ao CESVI, seria considerado aprovado e a ABRABLIN tomaria as providências
necessárias para o prosseguimento do projeto.
d. Inspeções do SFPC/2 às Blindadoras.
Foi informado que conforme determinado na reunião de 30/05, foi encaminhada, para
análise e sugestões, à Diretoria Plena e aos Blindadores uma minuta de ITA para ser proposta para a
DFPC.
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Da mesma forma do que o item anterior, dois dos presentes informaram não ter recebido o
“e-mail” com a referida proposta de ITA. Em conseqüência, ficou acertado que ela seria enviada
novamente e que seria dado mais um tempo para a manifestação de todos.
e. Visitas de representantes do DETRAN.
Foi comentado que as visitas de representantes do DETRAN continuam sendo feitas às
empresas Blindadoras. Com exigências nem sempre bem entendidas pelas empresas visitadas. Uma
das empresas visitadas informou que eles se mostraram irritados com a carta consulta que a
ABRABLIN havia enviado ao Diretor do DETRAN/SP.
O Presidente informou que a ABRABLIN, dentro de suas possibilidades, tomou todas as
providências possíveis: enviou, no início do mês de junho, uma carta ao Diretor do DETRAN, que
até agora não recebeu nenhuma resposta. Informou, ainda, que cópias desta carta foram enviadas ao
Dir DFPC, Cmt 2ª RM e Ch SFPC/2. Sendo que o Dir. da DFPC verbalmente afirmou que iria
tomar providências junto ao DENATRAN e ao DETRAN.
f. Convite ao Cmt da 2ªRM para visitar uma Blindadora.
Na seqüência da discussão dos assuntos de interesse da associação, foi sugerido pelo
Secretário Executivo que fosse feito um convite formal ao Gen Div SÉRGIO LUIZ VAZ DA
SILVA, para visitar uma Blindadora associada.
A representante da MASTER colocou sua empresa a disposição e ficou, então, acertado que
o convite seria feito dentro do mais breve tempo possível.
g. Selo MEMBERSHIP.
1) Aprovação de data limite.
A Diretoria aprovou a proposta de um dos associados para que fosse estabelecida, para
cada semestre, uma data limite para que as empresas associadas dessem entrada com a
documentação necessária para ser contemplada com o referido selo. E que a partir desta data, quem
não tivesse dado entrada na documentação perderia o direito ao mesmo naquela semestre.
Foi determinado que a administração da ABRABLIN informasse, via “e-mail” a todos os
associados esta resolução.
2) Mudança do Selo.
Foi informado a todos os presentes que a empresa associada Day Brasil, gentilmente, se
ofereceu para fornecer, sem ônus para ABRABLIN, os futuros Selos Membership, em
policarbonato.
Todos acharam a proposta excelente, mas que para aprovação final seria necessário a
apresentação de uma amostra com o acabamento final do selo.
Em conseqüência ficou acertado que a administração da ABRABLIBN entraria em
contato com a referida empresa para solicitar tal amostra.
h. Salão do Automóvel 2006.
Foram atualizados os conhecimentos sobre o assunto, tendo sido apresentado uma previsão
de gastos de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para a participação da ABRABLIN, no referido
Salão, em condições semelhantes as do ano de 2004.
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Foi informado que uma das diferenças dos anos anteriores seria que pretendíamos apresentar
vídeos institucionais das empresas associadas durante a realização do evento. Para isto, as empresas
que possuíssem tal material deveriam fornecer uma cópia para apresentação ou edição de um vídeo
da ABRABLIN.
Foi determinado a Administração da ABRABLIN que tomasse as providências necessárias
para a execução deste projeto.
i. Pesquisa Setorial – 1º Sem 2006.
Foi informado a todos que seriam enviadas as solicitações para fornecimento do material
necessário.
Foi comentado, pelo Presidente, a importância desta pesquisa para o perfeito entendimento
deste complexo mercado. Assim, em suas palavras, o Presidente, concitou a todos a participar
fornecendo números corretos para que a pesquisa refletisse da melhor maneira possível a realidade
que vivemos.
j. Revista “BLINDAGEM & SEGURANÇA”.
Foram apresentados, aos presentes, exemplares do primeiro número da revista
“BLINDAGEM & SEGURANÇA”, da empresa BLINDAR DO BRASIL EDITORA. Foi
lembrado que a ABRABLIN participa desta revista como única colaboradora no fornecimento de
dados, para a parte de blindagens. Deste modo, se houver participação de todos poderemos utilizar,
sem nenhum custo, este veículo para divulgar notícias de interesse dos associados.
4. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.
Como nada mais foi dito ou comentado, o Presidente da ABRABLIN deu por encerrada esta
reunião.

Gen. Paulo B. Pacheco
14/07/2006.

