ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DIRETORIA PLENA, BLINDADORES E INTEGRANTES GT CESVI –

BLGE-EXTR. 01.02/2006

DATA: 01/02/2006 - 09:00HS
1. PRESENTES – Diretoria Plena, Blindadores, Comércio e GT-Cesvi
Armor Blindagens – Sr Stefano Massari (Vice Presidente)
G5 Blindagens - Sr Franco Giaffone (Presidente)
INBRA – Sr. Ricardo Venturini – Pres. Câmara de Coletes
CENTIGON O’GARA – Sr Tiago Cuelar
GUARDIAN BLINDAGENS – Sra Silvia Louise Hackmann
MASTER BLINDAGENS - Sra Dinah Setton
TECPRO – Sr Vitor Augusto T. Salomão
Fórmula Blindados – Sr Charles Parczew
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ARMOR – Sr Stéfano Massari – Vice Presidente
ARMOR – Sr. Miguel Martinez - Cons. Fiscal
AUTOLIFE – Sr Andreluis Mello e Souza
AUTOMIAMI – Sr. Fifo Anspach – Pres. Câmara de Comércio
BISCAYNE – Sr Carlo Giovani Collet
CARRERA BLINDADOS – Sra Aviva Azar Zapter
G5 BLINDAGENS - Sr Affonso Giaffone
GARRUBO BLINDADOS – Sr Rogério Garrubo
MG3 BLINDAGENS – Sr Guilherme V. Carvalho
MITSUBISHI – Srta Juliana Antunes
QUALY BLINDAGENS – Sr Breno Pero Filho
RIOCAR – Sr Carlos Frederico
SAFE GUARD BLINDADOS – SR Luis Philippe Balbi
T-CINCO - Sr Mario Lippi
TECNO BLINDAGENS – Sr Demetrius W. Vicente
TEIJIN TWARON - Sr Edson Guarda – Pres. Câmara de Compostos
TOTALITY - Sr Rogério Malta
VITROTEC – Sr. Christian Conde – Pres. Câmara de Vidros

2. ABERTURA DA REUNIÃO.
•
•
•

Agradecimentos pela presença.
A abertura da reunião foi feita pelo Sr. Franco Giaffone, Presidente da ABRABLIN.
Outras considerações a critério do Presidente.

3. ASSUNTOS TRATADOS.
a. Andamento dos trabalhos com o CESVI.
1) Atualização dos conhecimentos.
No momento, o Grupo de Trabalho (GT) da ABRABLIN, formado por representantes
das Câmaras de Blindadores e de Comércio, encontra-se analisando e propondo modificações no
“check-list” sugerido por aquele centro, para avaliação das blindadoras.
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A idéia que orienta os trabalhos deste GT é a de que a ABRABLIN deseja ter uma
ferramenta – provavelmente, um selo de qualidade “ABRABLIN/CESVI” – com a qual possa
avaliar e diferenciar as blindadoras, que desejarem possuir o referido selo.
Ao darmos prosseguimento aos trabalhos, será estudado um “check-list” para atender a
avaliação das oficinas que fazem reparos de veículos blindados.
2) Aprofundamento do assunto.
Nesta reunião foi feito um aprofundamento do assunto, de modo que fique
absolutamente clara, para o GT, a posição da ABRABLIN, principalmente, no que se refere a
avaliação das blindadoras. Tal posicionamento é de extrema importância, pela confiança e
tranqüilidade que trará ao GT no prosseguimento dos trabalhos e no enfrentamento dos possíveis
compromissos, junto ao CESVI, deles decorrentes.
b. Unificação das duas associações.
Foi reavaliada e ratificada, pela Diretoria da ABRABLIN, em reunião realizada no dia
26/01/2006, a intenção de prosseguir na busca da unificação das duas associações.
c. Pesquisas.
1) Apresentado o novo modelo de pesquisa, que procura ser mais real as necessidades da
associação.
2) Ficou frisado que estas pesquisas só têm valor quando refletem a realidade do mercado e
isto só ocorre se elas estiverem baseadas em dados corretos fornecidos pelas empresas associadas.
3) Será enviado por e-mail aos associados para resposta até o próximo dia 15 Fev.
d. Selo Membership.
Para o ano de 2006, será mantido o mesmo padrão de selo. No entanto, poderia ser pensada
uma nova representação material deste selo para o ano de 2007. Foi solicitado a colaboração de
todos para o fornecimento de alguma idéia sobre o assunto.
e. Trabalhos de divulgação.
1) Foi avaliada e aprovada a proposta de a empresa BLINDAR DO BRASIL EDITORA,
para que a ABRABLIN seja a única colaboradora no fornecimento de dados, para a parte de
blindagens da revista “BLINDAGEM & SEGURANÇA”, que será lançada proximamente, sem
nenhum custo para esta associação.
2) Solicitado uma maior colaboração de todos os associados no acompanhamento dos
trabalhos da Assessoria de Imprensa da ABRABLIN, de modo a haver maior interatividade entre a
empresa que presta este trabalho e os associados.
f. Atualização do nosso SITE.
Solicitado, do mesmo modo, uma maior colaboração de todos os associados para o
fornecimento de sugestões para a atualização de nosso SITE, pois o mesmo vem sem inovação há
mais de 02 anos.
g. Salão do Automóvel 2006.
Foi feita uma verificação se os associados entendem ser válida a participação da
ABRABLIN, neste evento. Deverá ser lembrado que esta participação terá um custo que poderá ser
que vir a ser rateado entre os associados e que no ano de 2002, alguns associados deixaram de pagar
(R$ 600,00, em 3 vezes).
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h. Cumprimento das normas regulamentares.
Reitarada a solicitação às empresas associadas para que todas procurem cumprir
corretamente às prescrições regulamentares, de modo a fortalecer cada vez mais o conceito da
ABRABLIN junto aos órgãos de fiscalização. Lembrar ainda, mais uma vez, que a associação está a
disposição para prestar a ajuda necessária para a total regularização dos associados.
4. INFORMAÇÕES RELEVANTES.
Durante a permanência do Gen Pacheco em Brasília, para a passagem das festas natalinas e de
passagem de ano.
a. Sobre a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC).
1) Nova portaria em substituição a Port. 13- Dlog.
• Haverá uma reunião de trabalho no início de fevereiro, para que o Maj Gilberto Lima
possa apresentar e discutir com o Gen Pacheco uma minuta da portaria que deverá substituir a
Portaria nº 13 – DLog, de 19 Ago 2002 (NORBLIND);
• Posteriormente, o Gen Rosalvo marcará uma reunião com todos os interessados para
apresentação da proposta final de Portaria. O Gen Rosalvo está pensando em fazer esta
apresentação, em março próximo, na nova sede da ABRABLIN.
2) Delegação de responsabilidade à ABRABLIN.
Amanhã, 02 Fev, às 15:00 hs, o Secretário Executivo da ABRABLIN, será apresentado
ao Exército uma minuta de um “TERMO DE AJUSTE DE PROCEDIMENTOS”, que deverá ser
assinado pela DFPC e ABRABLIN. Este Termo contempla as responsabilidades e as facilidades
que advirão para as partes.
b. Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT).
Em audiência realizada no dia 05 Jan 2006, com o Chefe do DCT, Gen Ex ALBERTO
MENDES CARDOSO, foi entregue e discutida carta da ABRABLIN (Câmara de Coletes), que
solicita a homologação de outros laboratórios para um 2º teste em coletes a prova de balas.
•

Apresentado resumidamente o posicionamento do Gen Cardoso sobre o solicitado;

•

Informado o parecer sobre a possibilidade de acompanhar os testes na Marambaia.

c. Departamento de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Informado que, em função de contatos realizados, foi elaborada uma carta ao Diretor do
Departamento de Segurança e Saúde do MTE, Dr. Rinaldo Marinho Costa Lima, colocando os
nossos préstimos a sua disposição. Apresentar carta, for o caso.
• continuam sendo feitos os estudos e trabalhos multi-ministeriais (MTE, Ministério da
Justiça e Ministério da Defesa) com vistas a regulamentação do assunto “Colete a Prova de Balas”
como EPI;
• Haverá uma reunião no início de março para acerto dos principais detalhes.
4. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO.
Como nada mais foi dito ou comentado, a reunião foi dada por encerrada.

Gen Paulo B. Pacheco.
01/02/2006.

