ATA DE REUNIÃO CÂMARA SETORIAL DE COMPOSTOS
Data: 04/12/2002
Local: Sede da ABRABLIN
Presentes:
1. ARMOR – Sr. Milton Souza Teixeira
2. TEIJIN TWARON – Sr. Edson Guarda
3. G5 – Sra. Viviane Ponciano de Lima
4. TEADIT – Sr. José Roberto Rodrigues
5. DU PONT– Sr. Carlos Andréa Mejia
Próxima reunião da Câmara de Compostos – Será convocada em Janeiro/04
ASSUNTOS
1. Radiografia do Mercado – Os componentes da Câmara entenderam que é
importante identificar as empresas em atuação no mercado como fabricantes ou
importadoras de: matérias-primas, painéis ou mantas (fornecedores e
representantes).
¾ Tecidos / Painel / Policarbonato / Polietileno / Aço.
¾ Tentar localizar através do SISCOMEX
2. Aço – Fazer contato com empresas associadas que têm contato comercial com
representantes de indústrias fornecedoras de aço (aço inox – passeio / aço carbono –
transporte de valores). Fazer uma aproximação com estes representantes e buscar a
certificação do exército para o aço cujo uso também é destinado à blindagem.
3. Assessoria de Imprensa – convidar o jornalista a participar de parte da reunião e
preparar texto didático sobre fibras, painéis e componentes. Sensibilizar do risco
que significam veículos blindados com aço nível III e da resistência do Exército em
ter em circulação, veículos com resistência acima daquela que ele pode controlar.
Objetivo – divulgar pela imprensa.
4. Promover maior participação - Convidar outras empresas a integrar a Câmara com
vistas a obter maior representatividade: Inbra / Tecpro / Gepco / Verseidag / Star
Premier / LuvaMak – Cuttly / Stop Bullet / S Line / O´GARA , entre outras.
5. Membership –
(1) Empresas certificadas passam a ser divulgadas à partir de 15 de dezembro/03.
(2) Produção de selo adesivo membership, para uso em correspondência pelas
empresas certificadas. Apresentação de orçamento.
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6. Log in e senha para acesso à área reservada do site – A senha e log in está sendo
entregue pela Abrablin aos associados: definição do critério de uso – funcionário
indicado pela empresa ou representante junto a Abrablin.
7. Periodicidade das reuniões – Aguardar a formalização das novas empresas
associadas para definir em conjunto.

Zeza Loureiro
Diretora Executiva
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