ATA DA REUNIÃO CONJUNTA
CÂMARAS DE COLETES E
CÂMARA DE BLINDAGEM OPACA

CSCL -017/2006
CBOP- 015/2006

DATA: 14/03/2005 - 09:00HS

1. PRESENTES
1.ARMOR – Ronaldo M. Reina
2.DU PONT – Sr Ricardo Leonel Vieira
3.G5 Equipamentos - Sr Antonio Luis Mucci
4.HONEYWELL – Sr Antonio Buriola
5.INBRA – Sr. Ricardo Venturini – (Presidente da Câmara de Coletes)
6.RONTAN – Sr. Carlos Alberto da Costa
7.TEADIT – Sr José R. Rodrigues
Ausência Justificada:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BLINTEC – Sr. Rafael Brandalise
COMTEC – Sr Christian Conde
GLÁGIO – Sr. Paulo Francisco da Assunção
RONTAN – Srta. Daniela Bolzan
STOPOWER – Sr. Paulo Roberto Maia Cortes
TAURUS – Sr. Rogério J. Rigon
TEIJIN TWARON – Sr Edson Guarda (Presidente da Câmara
WKR – Sr Peter Franco Wainberg

de Compostos)

2. ABERTURA DA REUNIÃO.
A abertura da reunião foi feita pelo Presidente da Câmara de Coletes, Sr. Ricardo Venturini, que
na seqüência conduziu a aprovação da Ata da reunião anterior.
3. ASSUNTOS GERAIS TRATADOS
a. Selo ABRABLIN/CESVI.
Foram atualizados os conhecimentos dos integrantes das Câmaras de Coletes e Compostos
sobre o assunto.
Na oportunidade, foi informado que acabamos de apresentar ao CESVI nossa proposta de
modificações do “check-list” sugerido por aquele centro, para avaliação das blindadoras. Entre os
pontos que serão checados inclui-se o que diz respeito à aquisição, pelas blindadoras, de produtos
de empresas totalmente regularizadas, assunto que tem real interesse para a Câmara de Compostos.
b. Unificação das duas associações.
Foi informado que foi reavaliada e ratificada, pela Diretoria Plena, a intenção da
ABRABLIN em prosseguir na busca da unificação das duas associações.
c. Selo Membership.
Foi dado conhecimento a todos que a Administração da ABRABLIN está encontrando
dificuldades para executar a impressão destes selos.
d. Trabalhos de divulgação.
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Foi solicitado dos presentes um maior apoio para a divulgação dos assuntos de interesse do
setor. Mostrou-se a necessidade de uma participação mais ativa e direta, com sugestões e/ou idéias,
nos trabalhos de nossa Assessoria de Imprensa.
Foi informado que a ABRABLIN aceitou a proposta de a empresa BLINDAR DO BRASIL
EDITORA, para colaborar no fornecimento de dados, para a parte de blindagens da revista
“BLINDAGEM & SEGURANÇA”.
e. Atualização do nosso SITE.
Foi, mais uma vez, solicitada a colaboração dos integrantes das Câmaras de Coletes e
Compostos para o fornecimento de sugestões para a atualização de nosso SITE.
f. Salão do Automóvel 2006.
Concitou-se a todos para fornecer um posicionamento sobre a consulta (via “e-mail”), que
foi realizada, para verificar os associados são a favor da participação da ABRABLIN neste evento.
g. Registro no INPI da marca ABRABLIN.
Foi informado que a administração da ABRABLIN está tomando as providências
necessárias para que seja feito o registro de sua marca (Nome e Logo) junto ao INPI.
h. Nova portaria em substituição a Port. 13- Dlog.
Foram atualizados os conhecimentos sobre o assunto.
i. Norma da ABNT.
Foi informado que já saiu a nova norma de materiais da ABNT e que ela está em vigor
desde o dia 30 Jan 2006. Trata-se da NORMA ABNT 15000:2005.
j. Delegação de responsabilidade à ABRABLIN.
Foi informado que a ABRABLIN encaminhou ao Exército uma minuta de um “TERMO DE
AJUSTE DE PROCEDIMENTOS”, que deverá ser assinado pela DFPC e ABRABLIN.
4. ASSUNTOS ESPECÍFICOS DA CÂMARA
a. Pesquisas.
Verificar o parecer atualizado dos presentes sobre a pesquisa de coletes. Lembrar que a
intenção é de elaborarmos um banco de dados, conforme aprovação anterior dos integrantes da
câmara. Estamos surpresos, pois ela foi enviada e somente a INBRA respondeu.
b. Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT).
Foi comentado a entrega de uma carta, em audiência realizada no dia 05 Jan 2006, ao Chefe
do DCT, Gen Ex ALBERTO MENDES CARDOSO, solicitando o credenciamento de outras linhas
de testes balísticos para um segundo teste em CPB.
c. Departamento de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
Foi prestada informação sobre o encontro que tivemos com o Dr. RINALDO MARINHO
COSTA LIMA, Diretor do DSS-TEM, para tratar do assunto Colete a Prova de Balas (CPB), como
equipamento de proteção individual.
d. Certificação do INMETRO.
Foi comentado sobre o “e-mail” recebido do SINDSEG sobre a certificação do INMETRO
para Equipamentos de Proteção Individual (EPI);
5. ENCERRAMENTO.
Como mais nenhum assunto foi proposto o Presidente da Câmara de Coletes deu por encerrada
a reunião.
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Gen. Paulo B. Pacheco
Secretário Executivo
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