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Em meu último pronunciamento à frente da
Presidência, e em nome de toda a diretoria que
me acompanhou no biênio 2014/2015, gostaria
de relacionar importantes realizações que encabeçamos, mas que não teriam sido possíveis sem o
apoio de cada um de vocês que integram a ABSpk.
Estes foram anos de fomento ao compartilhamento de informações e do empenho pela evolução da qualidade, por meio da reorganização do
Comitê Técnico, da aproximação de instituições
como o Inmetro, Corpo de Bombeiros, apoio ao
CB-24 e, junto a outras entidades do setor, de
uma atuação na esfera Legislativa em prol da
prevenção de incêndios.
Foi também um período em que buscamos
estimular a capacitação e o aperfeiçoamento de
profissionais, por meio de vários cursos realizados, como na Escola de Engenharia Mauá, no
Instituto de Pesquisas Tecnológicas, no Instituto
de Engenharia, entre outras grandes instituições.

O número de associados saltou
de 36, em novembro de 2013,
para 67, em outubro de 2015.
Importantes medidas administrativas, como a
revisão do Estatuto Social, a proposta do Código
de Ética da ABSpk, a ampliação da presença da
entidade na mídia especializada e a manutenção
da newsletter para comunicação com nossos associados e com o mercado também impactaram
positivamente o nosso crescimento.
Intensificamos a representação do nosso setor
em importantes eventos nacionais e internacionais,
como a FISP, a Expo Emergência e a Fire Sprinkler
Americas Conference. Aceitamos o desafio de
realizar o único evento dedicado aos chuveiros
automáticos do País, o Congresso Brasileiro de
Sprinklers, além de projetar e preparar o primeiro
Side by Side Burn da América de Sul.
Encerro esta breve prestação de contas com
a convicção de que esta diretoria trabalhou com
afinco para alcançar as metas traçadas em prol
da entidade e do setor. Permaneço à disposição
para colaborar com a ABSpk e o desenvolvimento do mercado nacional de sprinklers. Estamos
seguros de que a entidade segue muito bem representada pelos companheiros que assumem o
próximo biênio.
Forte abraço!

Felipe Melo, Felipe Decourt e João Carlos Wollentarski Júnior se apresentam aos associados

ABSpk elege
nova diretoria
No dia 04 de novembro, foi realizada a
Assembleia Geral Extraordinária para eleição
da nova Diretoria Executiva e do Conselho
Deliberativo para o Biênio 2016/2017. A chapa
composta por João Carlos Wollentarski Júnior,
da IPE Consultoria, Felipe Decourt, da Skop,
e Felipe Melo, da ICS Engenharia, foi eleita.
Os executivos assumiram a gestão, respectivamente, como Diretor Presidente, Diretor
Vice-Presidente e Diretor Financeiro. Em sua
primeira apresentação oficial, ocorrida durante
o almoço de confraternização da entidade, em
16 de dezembro, em São Paulo, a nova diretoria da ABSpk relacionou algumas de suas
primeiras ações.
“A última gestão realizou grandes propósitos da entidade. Um dos mais valorosos foi o
de iniciar ao programa de capacitação técnica
da ABSpk. Para este ano, além de replicar o
curso da NFPA 13 pelo País, traremos novos
cursos da NFPA 20 e 25”, antecipou Wollentarski Júnior.
Dando continuidade à estratégia para geração de oportunidades de integração e negócios com entidades e empresas de todo o
mundo, a ABSpk terá uma participação de
destaque na FSA Conference, em fevereiro,
na Colômbia. “Discorreremos sobre o mercado
brasileiro de sprinklers e como a associação
vem atuando para fortalecê-lo”.

A ABSpk promoverá em diferentes localidades do Brasil o Side by Side Burn. Primeiro a
ser realizado na América do Sul, o projeto tem
lançamento oficial previsto para fevereiro, terá
um ensaio no evento Fire Days, do Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, de 15 a 17 de março, e tem edições programadas em quatro Estados, neste ano.
Outro desafio para a nova diretoria será o 2º
Congresso Brasileiro de Sprinklers. “O CBSpk
já está sendo organizado e será na cidade do
Rio de Janeiro, em outubro. Temos muita expectativa e muito trabalho pela frente para que a
ABSpk, mais uma vez, realize um grande evento”, afirma o presidente.
Com a publicação no final do ano passado
da NBR 16400, Norma Brasileira de ensaio e especificação de Sprinklers, a ABSpk está buscando melhorar a integração com o Inmetro. “Nosso
objetivo é obter uma participação cada vez mais
significativa nas diretrizes do Programa de Análise da Qualidade de Produtos”.
O presidente exalta a importância da participação dos associados nas iniciatívas da ABSpk.
“Grandes desafios nos aguardam em 2016. A
cada ano, fica mais evidente que juntos somos
mais fortes. Acessem o site, leiam a newsletter e
mantenham os e-mails atualizados. Desejamos
alcançar ao lado de nossos associados um ano
repleto de crescimento”, encerra.

02

www.abspk.org.br

Newsletter No. 11 - Nov/Dez 2015

GIRO ABSpk

ABSpk marca presença na
1ª reunião da Frente Parlamentar
O gerente executivo da ABSpk, José Carlos Paiva, representou a entidade na primeira
reunião da Frente Parlamentar Mista de Segurança Contra Incêndio, realizada no dia 10 de
novembro, em Goiânia (GO). No início do encontro, ressaltou-se a importância da formação
da Frente Parlamentar como espaço de discussão no Congresso Nacional sobre a problemática de incêndios no Brasil, com destaque para o
papel do Conselho Consultivo de propor ações
para os parlamentares da Frente.

Os temas abordados referiram-se ao estabelecimento de prioridades e métodos de atuação
da Frente: criação de um calendário periódico
de reuniões em 2016; realização do levantamento dos atuais Projetos de Lei em tramitação
no Congresso Nacional para identificação dos
prioritários; e elaboração dos Temas de Trabalho
para 2016, por meio do envio de um resumo das
propostas para avaliação dos membros do Conselho e, posteriormente, apresentação à Direção
Executiva em forma de recomendação.

Foram mencionados como prioritários temas como: criação do modelo de Código de
Proteção Contra Incêndio; apoio à inclusão de
orçamento específico para a 3ª fase do programa Brasil sem Chamas no Plano Plurianual
de 2016; criação de cursos técnicos e de nível
superior direcionados à formação de técnicos e
engenheiros de segurança contra incêndio; e a
certificação de produtos de prevenção e combate a incêndios. Esta última, pauta fortemente
defendida pela ABSpk.

PROGRAMAÇÃO ABSPK EM 2016 *
Anote em sua agenda os nossos próximos eventos:
17 de Fevereiro - Side by Side Burn, Paulínia (SP)

06 de Julho - Reunião de Associados, São Paulo (SP)

02 de Março - Assembleia Geral Ordinária, São Paulo (SP)

20 de Julho - Side by Side Burn, Nordeste

09 a 11 de Março - Curso NFSA NFPA 13, Curitiba (PR)

03 de Agosto - Reunião do Comitê Técnico, São Paulo (SP)

16 de Março - Side by Side Burn, Franco da Rocha (SP)
05 e 06 de abril - Curso NFSA NFPA 20/25, São Paulo (SP)
13 de Abril - Reunião do Comitê Técnico, São Paulo (SP)
28 de abril - Side by Side Burn, Rio de Janeiro (RJ)
04 de Maio - Reunião de Associados, São Paulo (SP)
11 a 13 de Maio - Curso NFSA NFPA13, Centro Oeste/Nordeste

17 a 19 de Agosto - Curso NFSA NFPA13, São Paulo (SP)
31 de Agosto - Reunião de Associados, São Paulo (SP)
28 de Setembro - Reunião do Comitê Técnico, São Paulo (SP)
25 e 26 de Outubro - Curso NFSA 13/20/25, Rio de Janeiro (RJ)
27 e 28 de Outubro - CBSpk 2016, Rio de Janeiro (RJ)

08 de Junho - Reunião do Comitê Técnico, São Paulo (SP)

08 de Novembro - Reunião de Associados, São Paulo (SP)

15 de Junho - Side by Side Burn, Porto Alegre (RS)

14 de Dezembro - Almoço de Confraternização, São Paulo (SP)

* Eventos sujeitos a alterações, que poderão ser acompanhadas pelo site www.abspk.org.br

www.abspk.org.br

Newsletter No. 11 - Nov/Dez 2015

03

Treinamento no IPT, em São Paulo

Capacitação técnica ABSpk
estreia com sucesso
A ABSpk promoveu em novembro seu primeiro curso de capacitação técnica: “Projeto e
Cálculo Hidráulico de Sistemas de Sprinkers Padrão NFPA 13”, com foco na utilização da norma
NFPA 13 e referência à NBR 10897/2004 (Proteção contra Incêndio por Chuveiro Automático).
Realizado na sede do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), na Universidade de
São Paulo (USP-SP), o curso foi distribuído
em oito módulos ao longo de três dias, e teve
50 participantes. Destes, 86% avaliaram a capacitação técnica como Ótima.
“Foi um curso muito bom, pois pude apro-

fundar o conhecimento sobre sprinklers com
ótimos instrutores que dominavam o assunto
e davam exemplos reais sobre o que acontece
na confecção de um projeto. O curso também
foi importante, pois pude adquirir contato com
profissionais da área de diversos Estados do
Brasil”, declarou Henrique Oliveira, que atua
como orçamentista na Ecosafety.
A experiência positiva deve se replicar ao
longo de 2016 em outras capitais. Em março, o curso NFSA NFPA 13 será realizado em
Curitiba (PR); em maio, será a vez do Nordeste e Centro Oeste; em agosto, será repetido

em São Paulo (SP); e, em outubro, no Rio
de Janeiro (RJ), como parte da programação
técnica que antecede o CBSpk 2016.
A ABSpk promoverá, ainda, uma nova capacitação focada na utilização das normas NFSA
NFPA 20/25. A primeira turma será treinada em
São Paulo (SP), em abril, e a segunda no Rio
de Janeiro (RJ), também no pré-congresso.
As datas dos cursos já estão previstas na
programação de eventos da ABSpk. Acompanhe mais informações e a disponibilização
do formulário para inscrições pelo web site
www.abspk.org.br.

Programação de Eventos do Setor em 2016
Fique atento às oportunidades de visitação e participação para
expor soluções, realizar o intercâmbio de tecnologias e networking:

24 e 25 de Fevereiro
Fire Sprinkler Americas
Conference 2016, Medellín, Colômbia

05 a 07
de Setembro

XXI Fisp e XII Fire Show, São Paulo (SP)

09 a 11
de Novembro

XVI Senabom, Santa Catarina
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EMPRESAS ASSOCIADAS:

RESERVE EM SUA AGENDA:

Outubro 2016

2ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE SPRINKLERS
PALESTRANTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS

CAPACITAÇÃO TÉCNICA

EXPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES

NETWORKING

C A D A S T R E - S E E M A N T E N H A - S E I N F O R M A D O S O B R E E S T E I M P O R TA N T E E V E N TO

w w w. c b s p k . c o m . b r
ABSpk - Associação Brasileira de Sprinklers
Av. Angélica, 2223 - CJ 304 - Consolação
01227-200 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3627-9829

www.abspk.org.br
/abspkoficial
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EXPEDIENTE
A Newsletter ABSpk é uma publicação bimestral da Associação Brasileira de Sprinklers para promover o
desenvolvimento do mercado de sistemas de chuveiros automáticos, por meio da divulgação de noticias, eventos, casos
de sucesso, iniciativas e opiniões. A reprodução parcial ou total de qualquer matéria só é permitida mediante autorização.
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Participe da Newsletter ABSpk. Sugira pautas, faça sugestões e envie seu artigo*.
Fale com a Redação: abspk.imprensa@abspk.org.br
* Artigos técnicos estarão sujeitos à apreciação e aprovação do Comitê Técnico da ABSpk.
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