REUNIÃO CÂMARA SETORIAL DE VIDROS
Data: 19/11/2002
Local: Sede da ABRABLIN
Presentes:
1. ARMOR VIDROS – Sr. Harold Assef
2. VITROTEC – Sr. Christian Conde Antonio
3. DEFENSE GLASS – Sr.Gilberto da Costa
Justificaram ausências:
1. INBRAGLASS – Sr. Antonio Carlos Bertagnoli
2. AGP – Sra. Adriana Duca
3. O’GARA-HESS – Sr. João Batista Moreira
4. TWINGLASS – Sr. Celso Alves
ASSUNTOS:
1. Registro de Patentes – Sobre a patente registrada pelo Engº. Luiz Carlos Meira de
Vasconcelos os participantes consideram que é importante reunir todo material
possível (catálogos, folhetos institucionais etc..) que demonstre o uso anterior do
processo patenteado, objetivando configurar as técnicas apresentadas como de
“Domínio Público”.
o Colocou-se em análise a necessidade da Abrablin entrar com processo
setorial em defesa dos associados.
o Destacou-se a importância das empresas acionadas diretamente, entrarem
com defesa, pois como a entidade não foi acionada não pode juridicamente
responder por uma ação específica.
o Pelo que se tem conhecimento foram acionadas várias empresas, não apenas
fabricantes de vidros.
2. Norma Referencial da Abrablin para a comercialização de vidros – critérios para
compra e parâmetros de qualidade para a venda.
o Objetivo: Criar uma nomenclatura de itens, com definição própria que
possibilite avaliar a qualidade ótica e balística do produto e os limites de
tolerância..
o Definir procedimentos para o recebimento do vidro pelas blindadoras.
o Traçar as limitações próprias do produto para conhecimento do
consumidor/comprador de veículo blindado. Ex.: delaminação.
o Sugestão de verificação dos produtos em laboratórios, a serem identificados
para a tarefa, em testes conjuntos do produto de todos os associados.
o Tentar levantar os procedimentos já existentes em blindadoras.
➢ Fundação Casemiro Montenegro Filho – (ITA), Sr. Hernani Oliveira – Av.
Paulista, 807 – conj. 1621 – Fone: 287-9488. Contatos futuros para avaliação de
qualidade balística.

Outras informações: O General Pacheco, já fez novos contatos com o Rio e continua
aguardando a resposta oficial para os procedimentos desenvolvidos para a obtenção do
ReTEx – Relatório Técnico do Exército.
Próxima reunião geral da Câmara de Vidros – 26/11 (3ª feira). Favor
confirmar presença com a Srta. Rose, fone (11)3167-1746.
Estamos enviando anexados arquivos enviados para subsídios para a
próxima reunião, na qual pretende-se preparar os procedimentos
internos da Câmara no atendimento do mercado intermediário e
mercado final. Como estamos incluindo vários arquivos, solicitamos que
cada um estude os arquivos enviados pelos outros participantes da
câmara.

Zeza Loureiro - 21/11.

