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GIRO ABSpk

ABSpk promove sua primeira capacitação em BH
De 24 a 26 de agos-

to, a ABSpk promoveu o 
curso de capacitação téc-
nica “Projeto e Cálculo Hi-
dráulico de Sistemas de 
Sprinkers Padrão NFPA 
13”. Foi o primeiro curso 
de capacitação da enti-
dade realizado em Belo 
Horizonte (MG) e o que 
contou com a melhor ava-
liação pelos participantes.

O curso foi ministrado 
por dois profissionais que 
são referência no setor 
de prevenção de incên-
dios: o Eng. João Carlos 
Wollentarski Júnior, fun-
dador da Ipê Consulto-
ria e atual presidente da 
ABSpk, e o Eng. Felipe 
Melo, diretor da ICS En-
genharia e diretor finan-
ceiro da entidade.    Primeira turma mineira da capacitação ABSpk

Frente Parlamentar Mista 
de Segurança Contra 
Incêndio tem nova reunião

O presidente da  ABSpk, 
João Carlos Wollentarski 
Júnior, participou da reu-
nião da Frente Parlamen-
tar Mista de Segurança 
Contra Incêndio, ocorrida 
no dia 31 de agosto, na 
Câmara dos Deputados, 
em Brasília (DF). 

O presidente da Fren-
te Parlamentar, Deputado 
Federal Vicentinho, esteve 
à frente do encontro que 
teve como pauta a defi-
nição da agenda prioritá-
ria de atuação, com foco 
nos pilares de Legislação, 

Certificação, Informação 
e Formação Profissional. 
Ele ainda estimulou os 
participantes a cobrarem 
a participação dos parla-
mentares de seus Estados 
nas discussões.

Na última reunião de 
associados, realizada em 
31 de agosto, na sede da 
ABSpk, em São Paulo, 
foram discutidas as evolu-
ções do Plano Estratégico 
de Gestão, com ênfase no 
pilar de Comunicação e 
Marketing, onde se aloca a 
realização do 2º Congres-
so Brasileiro de Sprinklers. 

A ocasião foi também a 
oportunidade de anunciar 

em primeira mão aos asso-
ciados a adesão de 18 im-
portantes empresas nacio-
nais e internacionais como 
patrocinadoras do CBSpk 
2016: Alvenius, Duyar 
Valve, FM Approvals, Ger-
mek, Grundfos, Hydratec, 
Lubrizol/Amanco, Reliable, 
Ruhrpumpen, Senior Enge-
nharia, Sikla/Hartbau, Skop 
Sprinklers, Sugan, Tupy, 
Tyco, UL, Victaulic e Viking.

ABSpk anuncia patrocinadores do CBSpk

De 05 a 07 de outubro 
de 2016, a ABSpk partici-
pará da International Fire 
Fair (Fire Show 2016), 
no São Paulo Expo (SP). 
“Apoiamos institucional-
mente o evento porque vai 
ao encontro de princípios 
e propósitos da entidade, 
como promoção da impor-
tância, valor e confiabilida-
de dos sistemas de sprink-
lers; fomento da correta 
aplicação de chuveiros 

ABSpk participa da Fire Show 2016

automáticos e prospecção 
de filiados”, relata o pre-
sidente da ABSpk, João 
Carlos Wollentarski Júnior. 

A entidade terá um 
estande para divulgação 
das ações da ABSpk, 
com destaque para a re-
alização do 2º Congresso 
Brasileiro de Sprinkler, e 
seus executivos realiza-
rão apresentações gratui-
tas. No dia 05/10, às 17h, 
o vice-presidente, Felipe 
Decourt, discorrerá sobre 
o tema “A Importância da 
Certificação de Produto 
em Sprinklers”. No dia 
06/10, às 17hs, o diretor 
Financeiro e coordena-
dor do Comitê Técnico da 
ABSpk, Felipe Melo, fará a 
apresentação “Problemas 
em Projetos e Instalações 
de Sistemas de Sprin- 
klers”. E no dia 07/10, às 
15h, o gerente executivo, 
José Carlos Paiva, fará a 
palestra “Visão Geral dos 
Sistemas de Sprinklers”.

Programação ABSpk em 2016*
Anote em sua agenda os nossos próximos eventos:

28 de Setembro

25 e 26 de Outubro

27 e 28 de Outubro

08 de Novembro

14 de Dezembro

Reunião do Comitê 
Técnico, São Paulo (SP)

Cursos NFPA  20/25,  
Rio de Janeiro (RJ)

CBSpk 2016,  
Rio de Janeiro (RJ)

Reunião de Associados, 
São Paulo (SP)

Almoço de Confraternização, 
São Paulo (SP)

* Calendário sujeito a alterações






