ATA - REUNIÃO – CÂMARA SETORIAL DE COLETES -

CSCL-006/2004

Data: 12/05/2004
Presentes / Coletes:
1. BLINTEC – Sr. Rafael Brandalise
2. G5 Equipamentos – Sr. Franco Giaffone
3. INBRA – Sr. Ricardo Venturini – Presidente da Câmara
4. RONTAN – Sra. Daniela Bolzan
5. RONTAN – Sr. Carlos Alberto da Costa
Ausentes:
6. CODEMIL – Sr. Cezar Caetano Bento
7. STOPOWER – Sra. Lisiane Braga Cecy
8. TAURUS – Sr. Rogério J. Rigon – Coordenador da Reunião

 Próxima reunião da Câmara de Coletes – 23/06/2004 (4ª feira), 09:00 hs.
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Em razão do feriado, no próximo dia 10/6, as empresas de outros Estados, integrantes da Câmara, solicitaram a
transferência da data, 9/6, prevista no cronograma, para 23/6.

ASSUNTOS:
1. Licitações – Informações sobre empresas, em caso de análise de coletes.
¾ Vantagem – solicitar a análise em nome da Abrablin e enviar as
manifestações da análise de forma setorial do assunto.
¾ Argumento no ReTEx antitrauma – o trauma atinge, por exemplo, duas
lâminas, das 18. Sobram 16 camadas para fazer a retenção do tiro.
¾ A Norma deveria ser discutida e difundida. Solicitar a análise de um perito.
Avaliar que a terminologia não confere com a resistência total. No trauma,
camadas são afetadas.
¾ Seria necessário que a entidade tomasse uma atitude com relação ao assunto.
2. Licitação / Pernambuco – Trauma máximo estipulado de 33mm. Na munição tem
que gerar maior resistência.
¾ Na Argentina, as especificações são Magnum 44, com trauma zero.
3. Correspondência oficial / Rio de Janeiro – Enviar correspondência solicitando
avaliação sobre o tema: Sr. Paulo Roberto de Carvalho, Coordenador Dgal/SSP e
para o Coronel PM, Samuel Dias Dionísio, Diretor Geral.
¾ Importância de enviar a correspondência é a de mostrar que não somos tão
leigos no assunto.
¾ Sr. Ricardo Venturini irá enviar tópicos para preparação da minuta.
4. Ação SSP/Rio, em 03 caminhos: 1º) Parecer do estudo a ser realizado (sugestão:
indicação do Sr. Urbano, para fazer o parecer. 2º) De posse deste parecer, pode-se ir
até o CETEX e solicitar que eles decidam, em cima do estudo. 3º) Aguardar a
manifestação oficial deles.
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5. Matéria prima fora do mercado – a HoneyWell informou que o Spectra, não está
mais disponível para fornecimento.
6. Campo de Marambaia – O que está acontecendo no Rio é uma guerra. O peso lá é a
informação técnica. A câmara em conjunto poderia bancar o desenvolvimento de
uma colaboração técnica. Poderia se marcar uma audiência prévia / teste prévio.
Avaliando assim qual é o colete que tem menor trauma e melhor performance.
9 Considerar trauma máximo, 44 na NIJ, amarrando a licitação com peso e tamanho.
9 O resultado vai criar jurisprudência para todo o país. O produto apresentado com
menor trauma, vai se tornar limite para as novas licitações – as característica tendem
a virar parâmetro.
9 O teste será informal, mas levará a filosofia do que estamos querendo e avaliará os
resultados.
7. Licitação / Paraná – licitação adiada, abre dia 25/5. Só concorre quem já enviou
proposta.
8. Licitação / Rondônia – uma das empresas entrou com impugnação.
9. DAL –Livro com as ocorrências registrada com coletes, apresentando casos em que
os coletes salvaram vidas. Tentar localizar um exemplar para que se possa dispor na
Abrablin, para consultas.
9 O Coronel Bulgari poderá dar mais informações de como conseguir.

Zeza 20/5
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