São Paulo, 19 de maio de 2021
N/REF.: EXCL 020/21

AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA
REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em
nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e
segurança, a empresa GLÁGIO DO BRASIL PROTEÇÃO BALÍSTICA EIRELI, CNPJ
66.260.415/0001-02, estabelecida na Avenida Presidente Carlos Luz, nº 707, Galpão 02, bairro
Caiçaras, Belo Horizonte/MG, consta, até a presenta data, como a única empresa, no país,
fabricante dos produtos:
1. Capacete Balístico ACH High Cut 3633 Nível II, Modelo GB290/17 possui designer
moderno para dar uma máxima percepção sensorial e situacional aos usuários aumentando a
capacidade de audição no campo facilitando a comunicação em ambientes ruidosos da zona de
combate. Com proteção balística Nível II conforme Norma NIJ STD 0106.01, possui ajustes
proporcionando o equilíbrio perfeito, sistema de fixação removível, cita ajustável de suporte de nuca
e queixeira;
2. Capacete Balístico ACH High Cut Nível Especial Modelo GB 390/17, possui designer
moderno para dar uma máxima percepção sensorial e situacional aos usuários aumentando a
capacidade de audição no campo facilitando a comunicação em ambientes ruidosos da zona de
combate. Com proteção balística Nível Especial da Norma NIJ STD 0106.01 com munição do Nível
IIIA da Norma NIJ STD 0108.01, possui ajustes proporcionando o equilíbrio perfeito, sistema de
fixação removível, cita ajustável de suporte de nuca e queixeira;
3. Capacete Balístico Nível IIIA ACH / GB83, possui designer moderno para dar uma
máxima percepção sensorial e situacional aos usuários. Esses capacetes protegem os usuários
contra danos auditivos. Com proteção balística Nível IIIA conforme Norma NIJ STD 0106.01 com
munição da Norma NIJ STD 0108.01, possui ajustes proporcionando o equilíbrio perfeito, sistema
de fixação removível, cita ajustável de suporte de nuca e queixeira;
4. Capacete Balístico Nível II Modelo ACH 250, possui designer moderno para dar uma
máxima percepção sensorial e situacional aos usuários. Esses capacetes protegem os usuários
contra danos auditivos. Com proteção balística Nível II conforme Norma NIJ STD 0106.01, possui
ajustes proporcionando o equilíbrio perfeito, sistema de fixação removível, cita ajustável de suporte
de nuca e queixeira.
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Prezados Senhores,

A presente informação é válida por 360 (trezentos e sessenta) dias e foi emitida por
solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder, seguindo os trâmites
previstos na Norma de Emissão que pode ser encontrada em www.abimde.org.br.
Atenciosamente,

Armando Lemos
Diretor Técnico

Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação de produtos em todo território nacional junto
aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site da ABIMDE
(www.abimde.org.br).
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