CURRICULUM
VITAE

ARNALDO ADASZ

Funções e cargos
2018 – Presente
Empresa: Adasz Serviços Administrativos Ltda
Cargo: Sócio proprietário
Função: Administração e gestão dos serviços de despachantes aduaneiros e
despachantes registrados no Exército Brasileiro para a importação de PCEs
(Produtos Controlados pelo Exército).
Home page de trabalho: http://www.brazilss.com
2017 – Presente
Empresa: Brazilian Shooter Supplies LLC
Cargo: CSO – Chief Sales Officer
Função: Sou sócio da empresa, e responsável pelas vendas de armas,
munições e equipamentos desportivos para pessoas físicas e jurídicas
registradas perante o Exército Brasileiro
Home page de trabalho: http://www.brazilss.com
2017 – Presente
Empresa: Conselho Consultivo do SisFPC/DFPC/COLOG - EB
Cargo: Membro do Conselho
Função: Participar das discussões e propor alterações no sistema e nas
normas do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército
Brasileiro.
Home page de trabalho: http://www.dfpc.eb.mil.br
2014 – Presente
Empresa: Associação Brasileira de Atiradores Civis
Cargo: Presidente
Função: Sou co-fundador da entidade. Confeccionei o software de controle
on-line e faço a gestão administrativa. Como parte das minhas funções,
participo ativamente da discussão e elaboração de normas referentes aos
Direitos de se ter e portar armas de fogo legalmente.
Home page de trabalho: http://www.abate.org.br

2008 – 2013
Empresa: Gasagua
Cargo: Consultor técnico de desenvolvimento de produto
Função: Encarregado de desenvolvimento e pesquisa. Realizo palestras
expondo o produto, e sou responsável por criar textos técnicos, inclusive
manuais de instalação e manual de usuário.
Home page de trabalho: http://www.gasagua.com.br
2008 – presente
Empresa: Paraboi Com. de Equip. Eletrônicos Ltda.
Cargo: Consultor técnico de desenvolvimento de produto
Função: Encarregado de desenvolvimento e pesquisa. Realizo palestras
expondo o produto, e sou responsável por criar textos técnicos, inclusive
manuais de instalação e manual de usuário. De 2004 a 2006 participei de
Feiras Agropecuárias, realizando demonstrações do produto.
Home page de trabalho: http://www.paraboi.com.br
1982 – presente
Empresa: Autônomo, com a própria aeronave
Cargo: Piloto de aeronaves, Lançador de Paraquedistas
Função: Piloto civil, atuando no lançamento de
paraquedistas
Home pages de trabalho: http://www.skyradical.com.br
e http://www.skydiveadrenalight.com.br

atletas

e

alunos

2000 – 2002
Cargo: Diretor
Empresa: Morada do Avestruz Ltda.
Função: Encarregado de desenvolvimento e pesquisa, participei do início da
estrutiocultura no Brasil, fui agraciado com reportagens televisivas graças ao
sucesso no desenvolvimento de técnicas de estrutiocultura, e recebi o Troféu
de Prata pela elaboração do script do comercial televisivo, APP-Ribeirão.

1998 – 1999

Empresa: Kruger Tradings
Cargo: Piloto particular, tradutor e intérprete
Função: Acompanhar o presidente da empresa, pilotando sua aeronave, e
atuando como tradutor e intérprete, inclusive em palestras (real time)
1992 – 1998
Empresa: Escritório de Advocacia – Dra. Marcia E. B. Lino Gonçalves
Cargo: Rábula e paralegal. Consultor de informática
Função: Pesquisas de doutrina e jurisprudências (bibliotecas da AASP e OAB/
SP), acompanhamento de processos em balcão, acompanhamento de
diligências (advogados do escritório, oficiais de justiça, etc.), elaboração de
teses (caso concreto), análise de processos, com apresentação de resumo e
observação de falhas da parte contrária, relatório sobre ocorrência de
nulidades processuais ou prováveis causas de extinção de demanda.
Elaborei, nesta época, diversos softwares para clientes e para uso do próprio
escritório, nas linguagens DBase III e IV, Clipper (Summer' 87 até 5.2D), e
Delphi, desde a versão original até a versão VI.
1982-1992
Empresa: Countech Ltda. e Adasz Com. De Motores Ltda.
Cargo: Sócio-proprietárioFunção: Dirigia a empresa, que era uma oficina
mecânica, com departamentos especializados em regulagem de motores
(eletrônica), motores (montagem), mecânica de automóveis nacionais,
funilaria e pintura.
Na época, fiz dezenas de cursos complementando minha formação de
mecânico, reciclando-me periodicamente em cursos de fábrica,
especialmente em carburadores e pintura.
1981-1981
Empresa: 8º Cartório de Protestos de São Paulo-SP
Cargo: Serventuário da justiça
Função: Atendimento ao público, e prestação de informações ao público
sobre o andamento de protestos de títulos. Neste cartório me mantive como
primeiro contato do público com o cartório, durante todo o tempo em que lá
estive.
1979-1979
Empresa: Auto Mecânica Niagara

Cargo: Montador de motores
Função: Desmontagem, medição e análise de motores a serem retificados.
Recebimento, conferência e medição de peças recebidas da retífica.
Montagem de motores.
1978-1978
Empresa: Auto Mecânica Kallman
Cargo: Aprendiz de mecânico
Função: Serviços gerais na oficina mecânica de automóveis.

Contatos
Endereço:
Disponível mediante requisição fundamentada
Telefone:
Disponível mediante requisição fundamentada
Celular:
Disponível mediante requisição fundamentada
email:
Disponível mediante requisição fundamentada

