ATA - REUNIÃO – CÂMARA SETORIAL DE COLETES
CÂMARA SETORIAL DE COMPOSTOS

- CSCL-013/2005
- CSCP-011/2005

Data: 23/03/2005
Presentes:
1. COMTEC – Sr Christian Conde
2. Du Pont – Sr Ricardo Leonel Vieira
3. G5 Equipamentos - Sr Antonio Luis Mucci
4. G5 Equipamentos – Sr. Affonso Giaffone
5. INBRA – Sr. Ricardo Venturini – (Presidente da Câmara de Coletes)
6. TEIJIN TWARON – Sr Edson Guarda (Presidente da Câmara de Compostos)
Ausentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ARMOR – Sr Milton Teixeira
BLINTEC – Sr. Rafael Brandalise
G5 Equipamentos – Srta Viviane Ponciano Lima
GLÁGIO – Sr. Paulo Francisco da Assunção
HONEYWELL – Sr Antonio Buriola
RONTAN – Sr. Carlos Alberto da Costa
RONTAN – Srta. Daniela Bolzan
STOPOWER – Sr. Paulo Roberto Maia Cortes
TEADIT – Sr José R. Rodrigues
TAURUS – Sr. Rogério J. Rigon
WKR – Sr Peter Franco Wainberg

ASSUNTOS:
1. COMUNICADO DAS DECISÕES TOMADAS PELA DIRETORIA PLENA, EM 02 E
09/03/2005.
Serão apresentadas e comentadas a decisões tomadas pela Diretoria da ABRABLIN, em sua primeira
reunião de 2005, realizada nos dias 02 e 09/03/2005.

a. Relatórios de reuniões.
Foi feita a apresentação, pelo Presidente da Câmara de Coletes, dos relatórios das
reuniões realizadas em 2004. Deve ser ressaltada a importância da participação de todos
nestas reuniões.
b. Reestudo dos objetivos estatutários da ABRABLIN.
Este item levou a Diretoria Plena à confirmação da validade dos objetivos fixados pelo
Estatuto Social. Portanto a ABRABLIN pretende continuar trabalhando pelo
aperfeiçoamento do mercado de produtos blindados, a despeito de todos os obstáculos
existentes. Dentre os quais destacam-se: o significativo e descontrolado aumento de
empresas de blindagem; a quase inexistência de fiscalização pelos órgãos do governo
encarregados do controle do setor; a demora excessiva na obtenção de reflexos positivos
para regulamentações estabelecidas.
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c. Fixação de novos objetivos de trabalho.
Serão comentados neste item os assuntos abaixo que abrangeram propostas de novos
objetivos de trabalho, com as considerações feitas e decisões tomadas pela Diretoria Plena.
1) Nova distinção para as empresas associadas.
Foi analisada uma sugestão que visava o estabelecimento de um novo certificado de
distinção para as empresas associadas, que dependeria de certificações voluntárias e
atingiria três níveis diferentes de exigência (bronze, prata e ouro). Esta sugestão não foi
aceita, pelas dificuldades naturais que apresenta para sua implantação.
Assim, a continuação da discussão deste item determinou que fosse mantida a idéia de
se prosseguir nos estudos para a criação de um novo diferencial de qualidade a ser ofertado
aos associados da ABRABLIN. Em conseqüência ficou decidido o abaixo especificado.
• O assunto continuará sendo estudado, pela ABRABLIN, com vistas ao
estabelecimento de critérios viáveis para avaliação da qualidade e diferenciação entre as
empresas associadas.
• Deverá ser criada uma Comissão de Estudo de “Qualidade”, durante o ano de
2005, para ser elaborada uma NBR, e ser colocada em atividade a partir de 2006.
• Em conseqüência o assunto está aberto à discussão e estamos aceitando sugestões
para a continuação de sua condução.
2) Selo Membership
Foi discutida e aprovada a continuação do fornecimento deste selo aos associados
da ABRABLIN. Assim, ficou decidido que o SELO MEMBERSHIP, será renovado
semestralmente. As empresas com documentos em perfeita regularidade receberão os selos
que estavam suspensos. Os documentos que serão exigidos a partir desta data são:
i. Termo de Compromisso de Filiação.
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.

3) Unificação das associações de blindagem de São Paulo – ABRABLIN E
ANDB
Associação Brasileira de Blindagem
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Foi discutida a possibilidade da unificação das duas associações existentes em
São Paulo. Ficou claro que a colocação do assunto era de que não se estava pensando na
extinção da ANDB, e sim em uma fusão das duas associações, por se entender que isto
seria mais salutar para todo o mercado de blindagens.
4) Aumento do quadro de associados.
Haverá um grande esforço para aumentar o quadro de associados, mesmo que,
no momento, seja necessário aceitar empresas que não estejam totalmente regularizadas
junto aos órgãos de fiscalização e controle. No contexto da discussão deste assunto, foram
mais uma vez debatidos os atuais valores das mensalidades. Principalmente dos
elevadíssimos valores pagos pelas empresas fundadoras da associação e de suas câmaras
setoriais. Ficou então resolvido que as mensalidades seriam reduzidas, conforme consta do
quadro abaixo.
NOVAS MENSALIDADES
BLINDADORES

R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais)

FABRICANTES DE VIDROS

R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais)

FABRICANTES DE COMPOSTOS

R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais)

FABRICANTES DE COLETES

R$ 550,00 (quinhentos e cinqüenta reais)

COMÉRCIO (1)

R$ 300,00 (trezentos reais)

SERVIÇOS (2)

R$ 300,00 (trezentos reais)

EMPRESA EM 2ª FILIAÇÃO

R$ 300,00 (trezentos reais)

EMPRESA EM 3ª FILIAÇÃO

NADA SERÁ COBRADO

OBS:- (1) Entenda-se por comércio: venda e locação de veículos blindados e venda de qualquer
produto de interesse deste ramo de atividade.
(2) Serviço de manutenção de veículos blindados, recuperação de vidros, etc.

Como a ABRABLIN é uma associação sem fins lucrativos – onde as mensalidades destinam-se
unicamente à manutenção de sua vida vegetativa e de seus serviços – existe a possibilidade de os
valores das mensalidades virem a ser reduzidos futuramente,em função do aumento do número de
associados.

3. AÇÕES QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS
Para conhecimento da Câmara de Coletes, serão relatadas as ações que estão em
andamento na ABRABLIN.
a. Estamos procurando aumentar os serviços oferecidos aos associados pela
ABRABLIN e melhorar a divulgação dos que atualmente já vem sendo oferecidos. Estão
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sendo buscadas novas formas de obtenção de recursos, visando à reestruturação do valor
das mensalidades
b. Curso de Blindagem para a Porto Seguro Seguradora. Estamos também recebendo
algumas solicitações por telefone sobre curso de blindagem. Devemos aproveitar a força do
nome ABRABLIN.
c. Estamos trabalhando junto ao Exército para que ele exija das seguradoras, através da
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que todas tenham conhecimento de
blindagem de veículos. Deverá ser realizada uma reunião da DFPC com os representantes
da SUSEP e outras seguradoras, com a participação de representante da ABRABLIN, em
Brasília, no próximo mês de março.
d. A Associação está participando ativamente dos trabalhos para o estabelecimento de
uma Norma da ABNT para blindagem. Está em fase final de preparação de uma proposta
que será entregue à ABNT.
e. Vêm sendo denunciadas sistematicamente, junto ao Exército, as irregularidades que
chegam ao nosso conhecimento.
f. Vem sendo acompanhado, pela associação, junto ao Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) o andamento dos trabalhos da Comissão Tri-Partite para a inclusão do
Colete a Provas de Bala como Equipamento de Proteção Individual (EPI).
Em dezembro de 2004 foi feita uma visita ao Dr. Mário Bonciani, chefe do
Departamento de Segurança, Saúde e Trabalho (DSST), que garantiu na oportunidade que
o assunto Colete a prova de balas, como EPI estava na pauta da reunião de março de 2005,
que caso fosse aprovado levaria um ano para regulamentar e que não seria necessário os
associados da ABRABLIN procurarem outra entidade para regularizar sua situação perante
o MTE.
O último contato, foi no dia 16 p.passado, feito pelo escritório de Brasília, novamente
com o Dr Mário Bonciani, que, mais uma vez, confirmou a reunião no Departamento de
Segurança, Saúde e Trabalho para o dia 22 de março de 2005. Ressaltou, ainda, que
considera o Colete a prova de balas, como Equipamento de Proteção individual, um dos
principais itens a ser tratado nesta reunião.
g. Estamos coordenando, 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. As empresas que puderem cooperar com provas de
anterioridade, devem enviá-las a Abrablin.
4. AÇÕES QUE SERÃO INICIADAS EM CURTO PRAZO
Foram apresentadas as ações que poderão ser iniciadas em curto prazo, tendo sido todas
aprovadas. Deste modo, espera-se a colaboração de todos os associados naquilo que lhe for
possível.
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a. Buscar a filiação de outras empresas do ramo de blindagem.
b. Criação de um segmento de ensino, que possa organizar cursos de mão-de-obra
especializados em blindagens (execução, vendas, testes, etc.).
c. Criação de um setor para exercer serviços de despachante para os associados.
d. Criação da Câmara de Blindagem de Imóveis (principalmente porta para bancos e
guarita). Estamos aceitando sugestões e colaboração dos integrantes da Diretoria para
continuar este trabalho.
e. Criação da Câmara de Carro Forte. Estamos aceitando sugestões e colaboração dos
integrantes da Diretoria para continuar este trabalho.
f. Criação da Câmara de Acessórios. Há algumas empresas de acessórios para os
trabalhos de blindagem, que estão interessadas em se filiar à associação, com a intenção de
aumentar seu relacionamento com as blindadoras associadas. Os associados deverão fazer
indicações para novas filiações.
g Os assuntos “Regimentos Internos das Câmaras e Comitês” e “Documentação do
Curso de Blindagem” foram abordados superficialmente pela Diretoria, em virtude da falta
de tempo. Assim, por terem deixado de ser totalmente aprovados, deverão voltar à pauta
numa próxima reunião da Diretoria Plena.

General Paulo B. Pacheco
30/03/2005.
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