ATA DA REUNIÃO CONJUNTA
CÂMARA DE COLETES
CÂMARA DE BLINDAGEM OPACA

CSCL-032/2006
CBOP-031/2007

DATA:
28/11/2007
LOCAL: ABRABLIN – 09.00 HS

MINUTA
PRESENTES
1.
2.
3.
4.
5.

ARMOR – Sr. Ronaldo M. Reina
INBRA – Sr. Ricardo Venturini – ( Presidente da Câmara de Coletes )
RONTAN – Sr. Carlos Alberto da Costa
DU PONT – Sr. Marcio Manique
Ex-Libris – Sr. Paulo Flores

Ausências Justificadas :

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

BLINTEC – Sra. Vera Lucia Guimarães
COMTEC – Sr Christian Conde
HONEYWELL – Sr. Antonio Buriola
G5 Equipamentos - Srta Gisele Volpi
STOPOWER – Sr. Jose Antonio Costa
STOPOWER – Sr. Paulo Roberto Maia Cortes
TAURUS – Sr. Rogério J. Rigon
TEADIT – Sr. José Roberto Rodrigues
TEIJIN ARAMID – Sr. Edson Guarda (Presidente da Câmara

de Blindagem Opaca)

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.
A seguir, conduziu a aprovação da Ata da Reunião anterior (19/09/2007) e passou a palavra ao
Secretário Executivo, para que o mesmo comentasse sobre as principais atividades que estão
ocorrendo na associação.
3. ASSUNTOS GERAIS
a. 3ª Reunião do Conselho Deliberativo.
Foram repassados aos presentes, resumidamente, os principais assuntos tratados e decisões
tomadas pelo Conselho Deliberativo, na reunião realizada no último dia 17/10.
1) Acordo Brasil x Uruguai.
O referido acordo, segundo representantes do Ministério do Desenvolvimento da
Indústria e Comércio Exterior (MDICE), não surtiu efeito prático, até a presente data, em virtude de
alguns impostos que obrigatoriamente devem ser cobrados no Brasil.
Todavia, os interessados estão pressionando o Governo Brasileiro para que modifique o
atual “status quo”, de modo a viabilizar o acordo. Por esta razão, e também porque já havia decisão
do Conselho Deliberativo a respeito, a Associação continuará mantendo contato com as autoridades
envolvidas no assunto, sempre procurando demonstrar a inconveniência deste acordo, para tentar
retirar os veículos blindados do próximo documento que, em meados de 2008, o substituirá.
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2) Participação em eventos promocionais (feiras, salões, etc.)
O Secretário Executivo informou que o Conselho Deliberativo determinou que fosse
feito um planejamento para a participação da Associação, no próximo ano, em eventos
promocionais, tais como feiras, exposições, “work-shop”, etc. A intenção destas participações seria
divulgar, promover e fortalecer o nome da Associação.
O Sr. Márcio Manique, Vice-Presidente da Câmara de Blindagens Opacas, ponderou que
a participação da Associação nestes tipos de eventos traria muito pouco retorno para o cumprimento
dos objetivos fixados. Ele entende que seria importante o estabelecimento de uma “Estratégia de
Marketing”, a qual fixasse os meios mais interessantes para a Associação, e a elaboração de uma
“Agenda de Atividades”, para previsão de orçamento. Destacou, ainda, que, no seu entender, uma
das coisas mais eficientes para a divulgação e fortalecimento do nome da ABRABLIN, no atual
momento, seria divulgação de assuntos de seu interesse em revistas de qualidade (“Revistas Finas”),
que atinjam um público com alto poder de decisão e formação de opinião.
Embora não tenha havido uma manifestação explicita, constatou-se que houve consenso
entre os participantes com as idéias apresentadas pelo Sr. Márcio Manique.
3) Norma Interna sobre Blindagem Arquitetônica.
Foi dado conhecimento que o Conselho Deliberativo aprovou os trabalhos, que vêm
sendo realizados pela Câmara de Blindagem Arquitetônica, para a elaboração de uma Norma
Interna sobre o assunto. E foi informado, também, que este Conselho autorizou que ele fosse
estendido para as outras Câmaras Setoriais.
Em conseqüência, o Secretário Executivo solicitou aos presentes que lhe repassassem
qualquer idéia ou observação sobre o assunto, de modo que se possa trabalhar no sentido de cumprir
o estabelecido pelo Conselho Deliberativo.
4) Empresas que utilizam o nome da Associação indevidamente.
Esta Associação tem recebido denúncias sobre o uso de seu nome por empresas que não
são associadas. Como nunca houve uma prova concreta e diante da impossibilidade da
comprovação dessa utilização indevida, o Conselho Deliberativo, com vistas a preservar os
interesses dos associados, decidiu passar a divulgar com certa freqüência uma relação das empresas
que são realmente suas associadas.
Em conseqüência, o Secretário Executivo solicitou que quem tomar conhecimento de
procedimentos desta natureza, o informe para que se possa tomar, com oportunidade, as medidas
necessárias.
5) Currículos enviados à Associação.
Foi informado que o Conselho resolveu criar um banco de currículos, em nosso “site”,
de modo a oferecer mais um serviço aos nossos associados.
6) Fortalecimento do nome da Associação.
Foi informado que, como já foi comentado no item 2 acima, o Conselho Deliberativo
está empenhado em realizar trabalhos e ações que tragam um fortalecimento do nome da
Associação. Entre eles destacam-se: visitas às autoridades, participação em eventos promocionais,
aumento do relacionamento com outras entidades de interesse, etc.
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Foi sugerido, pelos participantes da reunião, que fossem realizadas palestras gratuitas de
interesse do mercado, organizadas pela Administração da ABRABLIN e apresentadas por
representantes das empresas associadas.
b. Passagem de Direção da DFPC.
Foi comentado sobre a substituição do Gen Rosalvo pelo Gen Pedroza Rego, na DFPC, ato
que se realizará no próximo dia 06/12.
3. ASSUNTOS ESPECÍFICOS DAS CÂMARAS
a. Tempo de garantia de CPB.
Considerando que vários órgãos vêm exigindo prazo maior do que 5 (cinco) anos, ficou
decidido o seguinte:
1) sempre que a ABRABLIN tomar conhecimento destas exigências (prazos maiores), ela
enviará uma carta ao órgão – como já vem fazendo – solicitando a modificação do prazo para 05
(cinco) anos e alertando sobre sua responsabilidade após este prazo;
2) a ABRABLIN fará, dentro do mais breve tempo possível, uma assinatura no
“CONLICITAÇÃO”, de modo a poder IMPUGNAR as licitações que exigirem prazos de garantia
maiores do que 5 anos.
b. Relação atualizada de CPB.
Sobre o assunto ficou decidido que:
1) a ABRABLIN continuará fazendo gestões para ter esta relação atualizada no site da
DFPC;
2) a ABRABLIN, manterá uma relação atualizada dos CBP fabricados em seu “site”, para
uso, somente, entre as empresas (associadas ou não) que desejarem fornecer seus dados.
c. ReTEx de tecidos balísticos.
O assunto foi discutido e foi enfatizado a necessidade dos fabricantes, comerciantes e
importadores terem apostilado em seus documentos de registro no Exército Brasileiro os ReTEx de
seus tecidos balísticos.
Na oportunidade, concordando com o acima estabelecido, o representante da empresa
DUPONT informou que a mesma tem apostilado em seu Título de Registro o ReTEx de seu tecido
balístico com suas características técnicas.
d. Nova NIJ 06.
O Instituto Nacional de Justiça, dos Estados Unidos da América, elaborou uma nova norma
(NIJ Standard 0101.06) para CPB, que é uma atualização da NIJ Standard 0101.04 – Ballistic
Resistance of Personal Body Armor, e que deverá entrar em uso no Brasil dentro de pouco
tempo.
Para maior esclarecimento do assunto, será realizada no próximo dia 11/11, às 09.00 hs, uma
palestra para os integrantes destas Câmaras, sobre esta nova versão da NIJ, pelo Sr. Márcio
Manique, Vice-Presidente da Câmara de Blindagem Opaca.
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4. ENCERRAMENTO.
Como mais nenhum assunto foi proposto, o Presidente da Câmara de Coletes deu por encerrada
a reunião.
Gen. Paulo B. Pacheco.
Secretário Executivo – Abrablin

