ATA DA REUNIÃO CONJUNTA
CÂMARA DE COLETES
CÂMARA DE BLINDAGEM OPACA

CSCL-024/2006
CBOP-023/2006

DATA: 22/11/2006 - 09.00 hs
LOCAL: ABRABLIN

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

G5 Equipamentos – Srta Gisele Volpi
HONEYWLL – Sr. Antonio Buriola
GLÁGIO – Sr. Paulo Francisco Assunção
INBRA – Sr. Ricardo Venturini – (Presidente da Câmara de Coletes)
LFJ Blindagens – Sr. Francisco Pesce
TAURUS – Sr. Rogério J. Rigon
TEADIT – Sr. José R. Rodrigues

Ausência Justificada:

1. BLINTEC – Rogério Brandalise
2. BLINTEC – Sr. Rafael Brandalise
3. CBC – Sr. Salésio Nuhs
4. COMTEC – Sr. Christian Conde
5. DU PONT - Sr. Marcio Manique
6. G5 Equipamentos - Sr. Affonso Giaffone
7. RONTAN – Sr. Carlos Alberto da Costa
8. SSAB – Sr. David Sanchez
9. STOPOWER – SR. Jose Carlos Costa
10. STOPOWER – Sr. Paulo Roberto Maia Cortes
11. TEIJIN TWARON – Sr. Edson Guarda (Presidente da Câmara
12. 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
agradeceu a presença de todos.
Conduziu a aprovação da Ata da reunião anterior (25/10/2006).
3. DESENVOLVIMENTO
Na seqüência, passou a palavra para o Secretário Executivo, para que fosse feita a atualização
dos conhecimentos dos presentes sobre os assuntos de interesse geral previstos para esta reunião.
a. Projeto “Selo ABRABLIN/CESVI”.
Foi informado que no dia 14/11 p.passado foi assinado um convênio entre a ABRABLIN e o
CESVI BRASIL com a intenção oficializar a criação do Selo de avaliação de empresas de
blindagem. Destacou-se que o referido selo tem por objetivo avaliar as condições da empresa e não
a qualidade de seu produto.
b. Unificação ABRABLIN/ANDB.
Foram atualizados os conhecimentos de todos sobre o assunto, tendo sido destacado que o
processo de unificação encontra-se, atualmente, próximo de seu final.
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c. Encerramento do ano.
Foram prestadas as seguintes informações sobre o encerramento do ano de 2006:
1) dia 14 Dez 2006 – Reunião (“happy-hour”) de confraternização de fim-de-ano, com
solenidade de entrega do “Selo Membership – 1º semestre de 2007”, a ser realizada às 18:30 hs, na
área coberta do andar térreo do Edificio de nossa Séde;
2) do dia 18 Dez 2006 ao dia 08 Jan 2007 – recesso de fim-de-ano (férias coletivas);
d. “Selo MEMBERSHIP – 1º Semestre de 2006”.
Foi solicitado às empresas que ainda não enviaram seus documentos que o façam o mais
rapidamente possível, de modo que o selo possa ser entregue na reunião do dia 14/12.
Foi informado que a data limite para entrega da documentação para ter direito a este selo (1º
Semestre de 2006) será 12/01/2006.
e. Salão do Automóvel 2006.
Foram prestadas informações sobre a participação da ABRABLIN neste evento.
3. ASSUNTOS ESPECÍFICOS DAS CÂMARAS
a. Identificação de matéria prima.
1) Trabalho proposto na reunião anterior.
Apesar de ter ficado fixado na reunião anterior que todos os fabricantes associados iriam
procurar seus fornecedores de matéria prima para, em um trabalho conjunto, validar e
complementar os ReTEx de seus produtos atuais, foram realizadas apenas as ações a seguir
mencionadas.
a) TEADIT. Forneceu para todos os seus clientes (fabricantes de coletes) as
especificações dos seus produtos (fios e tecidos), que se encontram atualmente em produção e
disponíveis.
b) HONEYWELL. Forneceu aos seus clientes uma relação dos seus produtos que estão
sendo atualmente produzidos com a respectiva descrição sugerida para os ReTEX envolvidos. A
empresa se comprometeu e refazer esta relação, em função de uma inconsistência encontrada
durante a discussão do assunto.
O representante da Honeywell fez questão de que fosse registrado em Ata que ele
somente repassaria mais dados sobre seus produtos, quando os integrantes da Câmara de Compostos
que não estavam presentes na reunião também o fizessem.
c) LFJ BLINDAGENS COMÉRCIO E SERVIÇOS S/A. (SAFESIDE). Apresentou
uma relação detalhada de seus coletes, abrangendo: Para os coletes de tecidos balísticos:
fornecedor; material; Dtex; tecido; trama; ordume; gramatura; e camadas. Para os coletes de nãotecidos: fornecedor; material; não-tecido; gramatura; e camadas.
d) TAURUS. Entregou uma relação dos seus coletes para conferência por parte de seus
fornecedores presentes a reunião.
2) Prosseguimento dos trabalhos.
No prosseguimento dos trabalhos, após salutar discussão, ficou estabelecido que a
ABRABLIN faria uma carta à Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), com as
sugestões abaixo para a identificação dos coletes a prova de balas, de modo que assim pudesse
constar da nova portaria que está sendo elaborada por aquela Diretoria.
a) Se a matéria-prima utilizada na fabricação do CPB for TECIDO:
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9 Identificação do Colete: Fabricante; e Modelo.
9 Itens do TECIDO: Estilo de tecido; Tipo de fio; Denier/Dtex; Faixa de
Gramatura Seca; Construção; e Empresa fornecedora da matéria-prima.
9 Exemplo: (considerando um fabricante fictício e dados do tecido da TEADIT).
RETEX: 2098/05, DE 05 MAR 2005 (RAT, DE 06 MAR 2006)
1) FABRICANTE: COLETES BALÍSTICOS LTDA.
2) MODELO: COLBAL T / NIJ III-A.
3) TECIDO UTILIZADO:
9
9
9
9
9
9

ESTILO DE TECIDO: ASA 250 HR (S 720)
TIPO DE FIO: KEVLAR 129
DENIER: 1420
FAIXA GRAMATURA SECA: 256 g/m²+ 16g/m²
CONSTRUÇÃO: Plana (Fios/10cm); Urdume: 75-83 e Trama: 75-83; e
FORNECIDO POR: TEADIT, TR nº 1T/859/RJ/07

d) Observações:
1) Se o tecido for fabricado no Brasil, deverá constar obrigatoriamente o Título
de Registro (TR) da empresa de tecelagem, que o fabricou;
2) Se o tecido for importado, deverá ser informado o NCM de sua importação e
apresentado um memorial descritivo de seu fabricante, detalhando os fios utilizados, sua
construção, etc., nos mesmos moldes da declaração do fabricante nacional acima.
b) Se a matéria-prima utilizada na fabricação do CPB for NÃO TECIDO:
9 Identificação do Colete: Fabricante; e Modelo.
9 Itens do NÃO TECIDO a serem especificados: Estilo de material (composto
de PE de que forma ou maneira, qual a especificação, nome dado ao produto, etc.); Tipo de fio
(usado na fabricação do não tecido); Faixa de Gramatura; e Empresa fornecedora da matéria-prima.
9 Exemplo: (considerando um fabricante fictício e dados da HONEYWEL).
RETEX: 3058/05, DE 08 MAI 2005 (RAT DE 10 MAI 2006)
1) FABRICANTE: COLETES BALÍSTICOS LTDA.
2) MODELO: COLBAL NT / NIJ II-A.
3) NÃO TECIDO UTILIZADO:
9 MATERIAL (ESTILO): COMPOSTO UNIDIRECIONAL DE POLIETILENO
9 TIPO: SPECTRAFLEX
9 FAIXA DE GRAMATURA SECA: 150 g/m² + 10 g/m²
9 FORNECIDO POR: HONEYWEL.
d) Observação: Como este material sempre será importado, deverá ser informado o
NCM de sua importação.
b. Fio de filamento contínuo de aramida para fins balísticos.
Na continuação dos debates realizados pelas Câmaras de Coletes e de Compostos, nesta
reunião, seus integrantes chegaram à conclusão que, para se ter um controle eficiente sobre os
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produtos de proteção balística fabricados com aramida, é necessário um controle ativo sobre a
entrada, no país, dos fios de aramida destinados à fabricação de tecidos balísticos.
Concluíram, ainda, que a distinção entre os fios de aramida destinados à fabricação de
tecidos a prova de balas e aqueles destinados a fabricação de outros produtos, é perfeitamente
possível desde que se conte com a colaboração dos poucos fabricantes destes fios existentes,
atualmente, no mundo. Cada fabricante poderia perfeitamente fornecer, para o Exército, uma
relação de seus fios de filamento contínuo, que adentram ao Brasil para a fabricação de tecidos com
fins balísticos.
Assim, ficou decidido que, em complemento a carta prevista no item anterior, iríamos enviar
uma correspondência à DFPC enfatizando que as medidas que estão ali sugeridas, somente surtirão
pleno efeito, se essa Diretoria acrescentar na Relação de Produtos Controlados, do R-105, o
produto: “Fio de filamento contínuo de aramida para fins balísticos”.
c. Relação atualizada de CPB.
Foi informado a todos os presentes que a despeito dos nossos contatos com a DFPC, até a
presente data não foi recebida a relação atualizada dos fabricantes com seus respectivos coletes
registrados naquela Diretoria.
Foi assegurado a todos que, tão logo tal relação seja recebida, será passada aos integrantes
das duas Câmaras, para seu conhecimento e conferência.
4. ENCERRAMENTO.
Como mais nenhum assunto foi proposto o Presidente da Câmara de Coletes deu por encerrada
a reunião.

Gen. Paulo B. Pacheco.
28/11/2006

