ATA DE REUNIÃO CÂMARA SETORIAL DE COMPOSTOS

CSCP-006/2004

Data: 03/6/2004
Local: Sede da ABRABLIN
Presentes:
1.
2.
3.
4.

HONEYWELL – Sr. Antonio Buriola
DU PONT– Sr. Ricardo Leonel Vieira
TEADIT – Sr. José Roberto Rodrigues
TEIJIN TWARON – Sr. Edson Guarda – Coordenador

Ausentes:
1. ARMOR – Sr. Milton Souza Teixeira
2. DSM DYNEEMA – Sr. Dirceu Feijó
3. G5 – Sra. Viviane Ponciano de Lima
4. WKR Brasil – Sr. Peter F. Wainberg
Próxima reunião da Câmara de Compostos – 24/06 (5ª feira) – 14:30 horas.
Favor confirmar presença com a Sra. Bethy, pelo telefone: 3167-1746 ou pelo
e-mail: bty@abrablin.com.br
ASSUNTOS
1. Carta conjunta Compostos/Coletes : texto final e formatação aprovada, liberada
para envio. Postagem será iniciada imediatamente.
2. Controle dos demais materiais – Enviar correspondência ao
solicitando a análise dos produtos controlados pelo Exército.

Gen. Rosalvo

¾ Pleitear junto ao Exército que os fabricantes dos diversos tipos de materiais
(especificamente matérias-primas), usados como componentes de blindagem
(Aramida, Alumínio, Tecidos de polietileno, Aço, Policarbonato –
fornecimento local e importação direta), recebam por parte do organismo
a mesma exigência de comprovação por ReTEx da resistência balística e/ou
Licença de Importação. Além da necessidade das outras certificações.
¾ Explicitar no ofício que se houver a impossibilidade de execução da
fiscalização de modo mais amplo, que se analise a viabilidade de suspender
a necessidade de certificação por parte dos fabricantes de fibra, concluindo
assim condições de igualdade nas exigências.
¾ Solicitar ao General Pacheco e Capitão Ferraz em Brasília – Redigir a
minuta do ofício.
3. Correspondência 02 – Segue anexada carta enviada pela Arafflex solicitando que a
Abrablin envie correspondência ao Exército, para solicitar oficialmente a listagem
das empresas fabricantes de painéis que estão certificadas. Enviar nomes de outras
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que não se tem certeza sobre as certificações que possuem, solicitando ao Exército
que esclareça a dúvida e informe oficialmente se ele têm ou não.
4. Perguntas mais freqüentes: Impresso que está sendo desenvolvido pela Abrablin que
contempla todos os produtos que fazem parte da blindagem de veículos e da
fabricação de coletes.
¾ Solicita-se que os integrantes da Câmara de Compostos enviem perguntas
pertinentes às possíveis dúvidas que o público possa ter sobre produtos para
blindagem da parte opaca (aramida, não tecidos, painéis, conservação,
durabilidade).
¾ Abrir maior espaço para coletes (duas páginas), trazer um editorial do ponto de
vista do usuário mostrando a proteção necessária para o trabalho de defesa das
cidades.
¾ Levantar fatos estatísticos que mostram que em outros países, quanto melhor a
qualidade da segurança oferecida à população, maior o número de coletes
necessários. E que nesta equação, a melhor segurança reduz a necessidade do
uso de veículos blindados pela população.
¾ Seguem anexadas as perguntas sobre o tema já elencadas no conjunto.
Zeza Loureiro
16/06
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