ATA DA REUNIÃO CONJUNTA
CÂMARA DE COLETES
CÂMARA DE BLINDAGEM OPACA

CSCL-034/2008
CBOP-033/2008

DATA:
07/05/2008
LOCAL: ABRABLIN – 09.00 HS

PRESENTES
1.
2.
3.
4.

INBRA – Sr. Ricardo Venturini – ( Presidente da Câmara de Coletes )
RONTAN – Sr. Carlos Alberto da Costa
DU PONT – Sr. Marcio Manique
COMTEC – Sr Christian Conde

Ausências Justificadas :

1. ARMOR – Sr. Ronaldo M. Reina
2. BLINTEC – Rafael Brandalise – (Vice Presidente Câmara de Coletes)
3. Ex-Libris – Sr. Paulo Flores
4. G5 Equipamentos - Antonio Luis Mucci
5. SAFESIDE – Sr. Eduardo C. M. Ayres
6. STOPOWER – Sr. Jose Antonio Costa
7. STOPOWER – Sr. Paulo Roberto Maia Cortes
8. TAURUS – Sr. Rogério J. Rigon
9. TEADIT – Sr. José Roberto Rodrigues
10. 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 (30/01/2008) 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. Visita ao novo Diretor da DFPC.
Foi feito um breve relato sobre a visita realizada ao Gen Pedroza Rêgo, novo Diretor da
DFPC, no último dia 18/02, destacando a receptividade desta autoridade aos assuntos constantes de
um relatório que lhe foi entregue. Entre os quais se destacam:
• Tempo de garantia de CPB.
• Relação atualizada de CPB.
• CPB como Equipamento de Proteção Individual (EPI).
• Aquisição de CPB diretamente na indústria.
Foi informado ainda que o relatório mencionado encontra-se a disposição de todos associados
na Secretaria Executiva. Caso seja de interesse, basta solicitar que será enviado via “e- mail”.
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b. Visita ao Gen Rosalvo.
Foi informado que na oportunidade desta ida à Brasília (18/02) foi feita uma visita de
cortesia ao Gen Rosalvo, atual Diretor de Obras Militares, quando lhe foi entregue uma placa em
agradecimento à atenção que ele dispensou a esta Associação, durante a vigência de sua estada
como Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados.
c. Visita ao Chefe do Centro de Avaliações do Exército (CAEx).
Foi relatado os principais aspectos da visita realizada ao Gen Amir, Chefe do CAEx, no
último dia 05/03, destacando a receptividade desta autoridade aos assuntos constantes de um
relatório que – a exemplo do que foi feito com o Diretor da DFPC – lhe foi entregue.
Destacar os assuntos tratados que a seguir estão mencionados:
1) Disponibilidade dos laboratórios do CAEx.
Foi dado conhecimento aos presentes que diante do atual estágio do assunto, da
receptividade do Gen Amir e de sua disponibilidade para receber e analisar qualquer proposta desta
Associação, o Conselho Deliberativo decidiu fazer uma consulta aos associados para verificar do
interesse ou não da utilização destes laboratórios em jornadas de trabalho, que se convencionou
chamar de “JORNADA TÉCNICA”. Nesta primeira pesquisa, não seria abordado o tema “custos”,
pois esta Associação desconhece os preços que poderão ser cobrados pelo CAEx.
2) Quanto as Normas de aprovação de CPB.
Foi informado que será feita consulta a DFPC sobre o assunto, para que o Exercito
confirme que os ReTEx obtidos pela NIJ .04, podem participar de licitações que exijam CPB
aprovados pela NIJ .03.
3) Interesse do Gen Amir em palestra no CAEx.
Foi informado que o Gen Amir manifestou que ele gostaria de disponibilizar as
dependências do CAEx para que a ABRABLIN fizesse uma palestra para seus Oficiais e outros
convidados, sobre temas de interesse da Associação.
4) Outras decisões do Conselho Deliberativo.
Foi informado a todos que o Conselho Deliberativo decidiu que seria oportuno que a
ABRABLIN elaborasse uma política clara de certificação técnica voltada para o estabelecimento de
um programa de certificação de dispositivos, para uso em todas as modalidades de blindagens
balísticas. Assim foi criado o “PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO DE DISPOSITIVOS”.
d. Acordo Brasil x Uruguai.
Foram atualizados resumidamente os conhecimentos dos integrantes das Câmaras.
e. Salão do Automóvel 2008.
Foi dado conhecimento que o Conselho deliberou que a Associação deveria participar –
como sempre participou desde sua criação – no corrente ano, deste Evento
Numa primeira consideração sobre o assunto o Conselho Deliberativo fixou que só poderia
ser feita propaganda institucional.
f. INTERSECURITY 2008.
Foi informado que atendendo a proposta, da REED EXHIBITIONS ALCANTARA
MACHADO S/A, esta Associação, participará, como um dos apoiadores institucionais, da

CONT. ATA REUNIÃO - CSCL-034/CBOP -033/2008 - DE 07/05/2008 – FOLHA Nº

3

INTERSECURITY 2008 – Feira Internacional de Segurança Urbana, que ocorrerá de 18 a 20 de
junho do corrente ano.
4. ASSUNTOS ESPECÍFICOS DAS CÂMARAS
a. Garantia de CPB.
Foi apresentada e aprovada pelos participantes a nova carta sobre garant ia, estabelecida de
acordo com o que foi decidido na última reunião das Câmaras de Coletes e Compostos.
b. Consulta à DFPC.
Foi apresentada a Consulta feita à DFPC, sobre os CPB aprovados pela NIJ 0101.04 atender
à NIJ 0101.03.
c. Outros assuntos de interesse das Câmaras.
Foi discutido e houve consenso entre os participantes da reunião que é necessário que se
aumente os atrativos das Câmaras de Coletes e de Compostos, de modo a melhor atender os
associados.
5. ENCERRAMENTO.
Como mais nenhum assunto foi proposto, o Presidente da Câmara de Coletes, com a aquiescência
do Presidente da Câmara de Compostos, deu por encerrada a reunião

General Paulo B. Pacheco
07/07/2008

