REUNIÃO CÂMARA SETORIAL DE VIDROS
Data: 03/09/2002
Local: Sede da ABRABLIN
Presentes:
1. AGP – Sra. Adriana B. Duca
2. AGP – Sr. Laércio Ribeiro
3. ARMOR VIDROS – Sr. Harold Assef
4. DEFENSE GLASS – Sra.Ana Maria Ferreira
5. INBRAGLASS – Sr. Antonio Carlos Bertagnoli
6. TWINGLASS – Sr. Celso Alves
7. VITROTEC – Sr. Christian Conde Antonio
Pauta: Reunião preparatória para a visita ao Cetex e Campo de Marambaia – dia 05/09
(quinta-feira) viagem de comissão de representantes da ABRABLIN ao Rio de Janeiro.
Assuntos abordados:
1. Sugestões de itens a serem apresentados:
➢ Protótipos: trâmites e etapas da documentação para os testes e a criação de uma
pauta de procedimentos a serem seguidos pelas empresas que pleiteiam avaliação de
seus produtos ou acompanhamento técnico. Roteiro do encaminhamento de um
processo – possibilidade de se mapear os passos que a documentação segue desde o
momento da entrada da solicitação do CR, TR e Retex.
➢ Considerando a definição em 50X50 dos protótipos para testes, questiona-se a
necessidade de ser enviada amostra em tamanho diferente para que o mesmo
produto seja aprovado para Carro-forte, regulado pela Portaria 1264, do Ministério
da Justiça, não revogada pela presente (já que exclui este veículo) e que define o
tamanho da amostra em 61X61.
➢ Considerando o novo tamanho definido para a amostra, questiona-se a manutenção
do espaçamento dos disparos, durante os testes, ou se haverá o re-enquadramento
destes.
➢ Com relação à munição/origem – Como esta é preparada? Comprada pelo Exército
ou pela empresa solicitante do teste? Comprada montada ou para ser montada?
➢ Com relação à agilização dos testes nos túneis de tiros e o atendimento da demanda
atual, período em que um número grande de testes estará sendo solicitado e
atendido: 1) – Possibilidade de uso do túnel em horários em que este permanece
ocioso, ex, à noite. 2) –Necessidade de constituir uma equipe, especialmente
destinada aos testes com blindados. 3) – Possibilidade de esta equipe ser formada
pela ABRABLIN. 4) Estabelecer um prazo para a criação de um túnel de tiros
destinado aos testes de blindados.
➢ Esclarecimento sobre a margem de segurança entre dois níveis, ex. II e III-A.
Analisar o risco de um protótipo ser vetado para o nível pleiteado, por ter-se
mostrado resistente a um nível acima.
➢ ROBE – Requisitos básicos usados no campo de provas, aos quais uma amostra será
inicialmente submetida. É possível à entidade receber o roteiro. Objetivo: tornar os
testes mais eficazes.
➢ Considerando que as Regiões Militares têm conhecimento de quais empresas estão
habilitadas com CR, haveria possibilidade da entidade receber esta listagem.

Objetivo: orientar os associados fabricantes a destinarem suas vendas às empresas
certificadas.
➢ Solicita-se a possibilidade de permissão de acompanhamento de pessoa habilitada,
da empresa, cujo produto está em teste. Ou de Profissional contratado pela
ABRABLIN, habilitado para o referido acompanhamento.
➢ Solicitar Consulta ao Exército sobre qual será o procedimento a ser adotado com
relação ao aço.
➢ Com relação ao Anexo VIII – esclarecer qual a interpretação da assinatura do
Engenheiro responsável, no caso de produtos importados. E se deveria ser anexado,
responsabilidade da empresa/engenheiro do fabricante do produto.
2. Eleição de representantes da Câmara Setorial de Vidro, junto à Diretoria da
ABRABLIN – Presentes escolheram os nomes, manifestando suas escolhas
espontaneamente.
• Diretor da Câmara e representante junto à Diretoria da ABRABLIN:
Vitrotec – Sr. Christian Conde Antonio
• Membro do Conselho de Ética: SaphyrGlass (Defense) – Sr. Gilberto da Costa
• Membro do Conselho Técnico: AGP – Sr. Laércio Ribeiro
Tempo de mandato previsto – duração de 01 ano.
➢ Ficou definida para a próxima terça-feira, dia 10/09/2002, às 9:00hs. , na Sede da
ABRABLIN, nova reunião da Câmara Setorial de Vidros, objetivando a
apresentação de relato sobre as reuniões no Rio, realizada na última 5ª feira (5/9).
Favor confirmar presença com a Sra. Rose, pelo telefone (11)3167-1746.

Zeza Loureiro
Diretoria Executiva.

