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ABSpk presente na  
Expo Emergência 2017

Ao escrever a mensagem dessa edição, depa-
ro-me com muitas conquistas realizadas em tão 
pouco tempo. Diversas iniciativas que, sim, esta-
vam em nosso radar, mas vê-las sair do papel e 
serem executadas me dá uma enorme satisfação. 

Em apenas dois meses, realizamos três ensaios 
Side by Side Burn - Bahia, Rio Grande do Sul e Rio 
de Janeiro. No total, 300 pessoas puderam vivenciar 
a experiência real da eficiência que os sprinklers 
proporcionam durante uma ocorrência de incêndio. 
E não paramos por aí. Em 15 de setembro, será a 
vez de Goiás experimentar um Side by Side!

Orgulho-me em saber que nosso programa de 
capacitação cresce continuamente, auxiliando di-
versos profissionais da indústria no aprimoramen-
to de seus conhecimentos nas normas e tecnolo-
gias de sprinklers. 

Mais uma vez, a ABSpk está presen-
te na Expo Emergência / Expo Proteção 
2017, que ocorre entre os dias 16 e 18 de 
agosto, no Pavilhão Verde do Expo Center 
Norte, em São Paulo.

A feira reune empresas e profissionais 
envolvidos de alguma forma com o setor de 
emergências, com previsão de mais de 300 
expositores e 50 mil visitantes durante os 
três dias de evento.

A agenda dessa edição conta, além da 
feira, com vários eventos simultâneos. En-
tre eles, o Workshop de Emergência e Pro-
teção Contra Incêndio e o Projeto Bombei-
ro Brasil 2017, realizado em parceria com 
o CBMESP, que consiste em competições 
entre bombeiros de todo País. No total, 
serão 50 eventos técnicos, 20 cursos de 
capacitação, 11 seminários e 16 palestras 
técnicas. Representando a ABSpk, João 
Wollenstarski Jr. participa do Congresso 
Bombeiro Brasil, mediando três debates no 

dia 17 de agosto:
- Legislação e Normas de SvSCI (Serviço 
de Segurança contra Incêndio) no Estado 
de São Paulo

- Capacitação de Bombeiros para Comba-
te a Incêndios Estruturais

- Premissas para a Elaboração de um Bom 
Plano de Emergência

“Foi uma honra receber o convite para 
mediar sessões que tratam de temas de 
extrema importância sobre segurança 
contra incêndios e que pautam nosso dia 
a dia na ABSpk. A agenda do Congresso 
Bombeiro Brasil nos provou que estamos 
direcionando os assuntos corretos aos 
nossos associados na Entidade”, declara 
Wollentarski Jr.

A ABSpk terá, ainda, um estande para 
captar novos associados, divulgar suas 
atividades e estreitar o networking com a 
indústria de segurança e emergência.

Palavra do 
Presidente
Associação Brasileira 
de Sprinklers - ABSpk

JOÃO CARLOS 
WOLLENTARSKI JÚNIOR
Presidente

Compartilhar conhecimento e promover 
aprendizagem não tem preço.

Estamos levando ensinamentos não apenas 
para profissionais atuantes no setor de segurança e 
emergência, com capacitação técnica, mas é de ex-
trema importância que a indústria consumidora de 
sprinklers também conheça sobre as tecnologias 
e saiba reconhecer e exigir sprinklers certificados 
em suas instalações, para ter a garantia que estará 
segura caso haja acidentes, e que os dispositivos 
funcionarão quando precisarem funcionar. Por isso, 
a ideia do “Conscientizando Usuários Finais”, que 
começou no ano passado, e agora retomamos com 
a Associação Brasileira de Logística (Abralog).

E por que me orgulho de todas essas ações? 
Porque vejo que a ABSpk está direcionando real-
mente assuntos de relevância ao mercado. Prova 
isso foi o convite feito pela organização da Expo 
Emergência para mediação de três debates, jus-
tamente, sobre legislação e normas, capacitação 
e planejamento, assuntos frequentes em nossa 
jornada diária na entidade.

Aproveito para convidar você para participar de 
nossas reuniões de associados. Trata-se de uma 
excelente oportunidade para contribuir e comparti-
lhar experiências e projetos, trazer novas ideias e 
atualizar-se sobre a plano de ação ABspk. A próxi-
ma acontece em setembro e trataremos o uso da 
marca ABSpk, além de apresentarmos as conquis-
tas de nossa gestão.

Colabore para a expansão do mercado de 
sprinklers, que ajuda tanto no salvamento de vidas!

Boa leitura!
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Giro ABSpk

Eleições da nova diretoria da ABSpk acontecem em novembro

    Capacitação da 2ª turma do Curso 
de Cálculo Hidráulico Assistido por 
Computador

As próximas eleições para 
a definição da nova Diretoria 
Executiva e Conselho Delibe-
rativo da ABSpk acontecerão 
no dia 8 de novembro de 2017. 
Serão nomeados um novo pre-
sidente, um vice-presidente 
Executivo e um diretor Finan-

ceiro, que estarão à frente da 
entidade de 01/01/2018 até 
31/12/2019. 

A manifestação de chapas 
pode ocorrer até o dia das 
eleições. Em breve, a ABSpk 
enviará um comunicado oficial 
a todos os associados com as 

orientações e formulários exi-
gidos para a formalização da 
candidatura, que também es-
tarão disponíveis no site  www.
abspk.org.br.

Para se candidatar, é neces-
sário cumprir às seguintes con-
dições:

- Ser um associado Pessoa Jurídica
- Estar adimplente com a ABSpk
- Ter filiação mínima de 180 dias de 
antecedência às eleições, ou seja, 
ter efetivado a associação até o dia 
7 de maio de 2017.

ABSpk Realiza Seminário para Setor Logístico
Em Julho de 2016, a ABSpk ini-

ciou o projeto “Conscientizando 
Usuários Finais”, levando conhe-
cimento para o mercado consu-
midor de sistemas de sprinklers. 
Na ocasião, foram realizados dois 
eventos em São Paulo: um no 
GSEL/Sindinstalação (FIESP) e 
outro na Predilatec 2016.

A iniciativa continua, e dessa 
vez, contaremos com o apoio da 
Associação Brasileira de Logística 
(Abralog) e da corretora de segu-
ros britânica Willis Towers Watson 
para a realização de um seminá-
rio que acontecerá no próximo 
dia 20 de setembro. Reuniremos 
empresas usuárias de sistemas 
de sprinklers para discutir a impor-
tância dos dispositivos certificados 
em áreas de armazenagem.

“Depósitos, centros de distribui-
ção e galpões são áreas de risco. 
É imprescindível que esses espa-
ços disponham de sistemas segu-
ros para evitar quaisquer possíveis 
incidências”, comenta João Carlos 
Wollentarski Jr.. “Nosso objetivo é 
evangelizar a indústria consumido-
ra de sistemas de sprinklers sobre 
as peculiaridades de projeto, ins-
talação e manutenção dos chuvei-
ros automáticos em determinadas 
edificações, alertar sobre os riscos 
caso os sistemas instalados não 
sejam certificados e compartilhar 
melhores práticas de instalações 
bem feitas e seguras”.

O seminário é gratuito. Para parti-
cipar, os interessados devem se ins-
crever pelo e-mail elcio.reis@abra-
log.com.br. As vagas são limitadas.

Agende-se
Seminário ABSpk e Abralog 
“Proteção por sprinklers em 

áreas de armazenagem”
Data 20 de setembro

Horário: das 8h30 às 12h
Local: Rua Surubim, 577   

1º andar, Brooklin, São Paulo

CALENDÁRIO 
ABSPK 2017

AGOSTO
16 a 18 - Expo Emergência / Expo 
Center Norte / São Paulo 
23 -  II International Seminar: present 
and future of fire protection
24 e 25 - International Congress of 
firefighters: emergency and Human 
Security Systems Plaza Mayor 
Medellín, Yellow Pavilion, Colombia

SETEMBRO
13 - Reunião de Associados / ABSpk
13 a 15 -  CIBE BRASIL - Congresso 
Internacional de Bombeiros e 
Emergências - Centro de Convenções 
e Cultura da PUC Goiânia
19 e 20 - AMRACI Fire Protection 
International Forum / WTC Ciudad de 
Mexico 
20 - Seminário ABSpk / ABRALOG

OUTUBRO
03 a 05 - 9ª Tubotech - São Paulo Expo
09 a 11- IV CILASCI - Congresso 
Ibero-Latino-Americano em Segurança 
Contra Incêndios - Recife/PE

NOVEMBRO
08 - Assembleia Geral Extraordinária 
/ Eleição de Diretoria Executiva e 
Conselho Deliberativo Biênio 2018-
2019 / ABSpk
08 a 10 - XVII Seminário Nacional do 
Corpo de Bombeiros - SENABOM e a 
Feira Internacional de Prevenção de 
Incêndios e Emergências - FIPIE, João 
Pessoa / PB
22 a 24 - Curso NFPA13, São Paulo, 
SP (a confirmar)
22 - Reunião da Frente Parlamentar 
Mista de Segurança Contra Incêndio / 
Brasília - DF

DEZEMBRO
13 - Confraternização ABSpk

Participe das atividades promovidas 
ou apoiadas pela ABSpk. Traga 
suas contribuições aos debates 
dos temas mais relevantes para 
o mercado de sprinklers. Confira 
abaixo nosso calendário para o 2º 
semestre e agende-se!

ABSpk forma 2ª turma em Cálculo Hidráulico Assistido por Computador

Sprinklers são tema em Evento no Espírito Santo

A ABSpk mantém seu objetivo 
de capacitar profissionais. Dessa 
vez, o treinamento, que aconteceu 
em 1º de agosto, em São Paulo, 
reuniu diversos profissionais para 
aprofundarem seus conhecimentos 
na realização de Cálculos Hidráuli-
cos Assistidos por Computador.

O treinamento teve duração de 
8 horas e os participantes aprende-
ram a operar o software SHC (Sim-
ple Hydraulic Calculator), da Igneus 
Corp, concluindo desde comandos 

básicos para lançamento de sprink-
lers até inserção de recursos avan-
çados e análise de resultados.

João Wollentarski Jr, Presi-
dente da ABSpk, e Aline Rizzatte, 
da Ipê Consultoria e Projetos, mi-
nistrantes do curso, auxiliaram os 
alunos nos exercícios práticos e, 
ao final, uma licença do software 
foi sorteada. O ganhador foi o Ca-
pitão Poliniato, do Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado de São 
Paulo (CBMESP).

O Presidente da ABSpk, João 
Carlos Wollentarski Jr. foi um dos 
palestrantes do 8º CESIP – Se-
minário Capixaba de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico, que 
aconteceu no dia 5 de julho e teve 
como objetivo disseminar aos par-
ticipantes o pensamento preventi-
vo como garantia para segurança 
de vidas e patrimônio, além da tro-
ca de experiências em benefício 
da sociedade e modernização da 

segurança contra incêndio.
Em sua palestra “Sprinkler: di-

cas úteis e práticas para a correta 
aplicação”, Wollentarski explicou 
sobre o que deve ser levado em 
conta durante a instalação de chu-
veiros automáticos, os cuidados no 
acabamento de uma instalação, o 
processo de aquisição de produtos 
certificados e como garantir que os 
sprinklers funcionem, porém ape-
nas em caso de incêndios.
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Rio de Janeiro reúne 100 
participantes em Side by Side Burn

Mais de 100 pessoas, entre 
profissionais da indústria, cadetes 
e oficiais do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio de Ja-
neiro, prestigiaram e assistiram 
à 5ª edição do ensaio Side by 
Side Burn, que aconteceu no úl-
timo dia 27 de julho, no Comple-
xo de Ensino Coronel Sarmento  
(CECS – CBMERJ), em Guadalupe.

Foi a primeira vez que esse 
tipo de ensaio foi feito no Estado 
do Rio de Janeiro e, mais uma vez, 
a tecnologia de sprinklers provou 
ser eficaz no combate e prevenção 
de incêndio.

Da mesma forma que os de-
mais ensaios, para a simulação 
da queima, foram construídos dois 
ambientes idênticos, que repre-
sentavam uma sala de estar mo-
biliada, com sofá, cortina, tapetes, 
quadros etc.. Um deles, protegido 
por sprinklers e o outro, sem pro-
teção. A sala sem proteção de 
sprinkler foi incendiada, atingindo 
o flashover (combustão total) em 
cerca de 2 minutos, e provocando 
a perda total do patrimônio. Já na 
sala protegida por sprinklers, um 
único sprinkler entrou em opera-
ção no intervalo de 15 segundos, 
contendo o incêndio e mantendo 
todo o patrimônio.

O ensaio teve o apoio das se-
guintes empresas associadas da 
ABSpk do Rio de Janeiro: Prinst, 
que colaborou na operação lo-
gística e estruturação do evento; 
Skop, responsável pelo forneci-
mento dos sprinklers e parte da 
infraestrutura; Sugan e Danger, 
apoiadoras da organização do en-
saio. Diversos oficiais do CBMERJ 
também prestigiaram o evento, en-
tre eles, o Cel. Roberto Fontenelle 
Damasceno, Corregedor Interno 
do CBMERJ.

“Em nome da ABSpk, gostaria 
de agradecer o Comandante Otto 
Luiz Ramos da Luz, dirigente da 
DGEI – Diretoria Geral de Ensino 
e Instrução, membro do Corpo de 
Bombeiros do Estado do Rio de 
Janeiro, que abriu a casa para que 
pudéssemos realizar esse evento 
de forma tão satisfatória” declarou 
José Carlos Paiva, Gerente Execu-
tivo da ABSpk, acrescentando que 
“o objetivo da ABSpk é desenvolver 

e expandir o mercado de sprinklers 
de maneira sustentável, qualifican-
do os profissionais que atuam na 
área. E graças ao apoio de nos-
sos associados e dos Corpos de 
Bombeiros é que podemos realizar 
eventos como o Side by Side Burn, 
disseminando de maneira prática e 
real os conhecimentos sobre a tec-
nologia de sprinklers.

O próximo Side by Side Burn 
acontecerá em 15 de setembro, 
durante o CIBE 2017 – Congres-

so Internacional de Bombeiros e 
Emergências, no Centro de Con-
venções da PUC, em Goiânia. Nos-
sos associados de Goiás Baken 
Engenharia e JK Montagens con-
tribuíram para garantir a realização 
do ensaio. Ainda durante o evento, 
Felipe Decourt, Vice-Presidente da 
ABSpk e Marcelo Lima, Presidente 
do ISB, farão uma palestra sobre 
os desafios da certificação e como 
o setor de sprinklers está tratando 
essa questão.

    Organizadores e Apoiadores do Ensaio. Da esquerda para direita: Cel. Otto Luiz Ramos da Luz, Cel. Roberto Fontenelle 
Damasceno, ambos do CBMERJ, José Carlos Paiva (ABSpk), Cel. De Carvalho (Prinst), Felipe Decourt (Skop), Phelipe 
Amaral (Sugan), Raphael Jr. (Danger).

    Ambientes antes e depois da queima

    Abertura do Ensaio, com apresentação de José Carlos Paiva, Gerente da ABSpk.

Assista aos vídeos dos 
ensaios Side by Side 
realizados pela ABSpk  
em nosso canal no  
You Tube, em:
www.youtube.com/channel/ 
UCUTF8tb6lX35klKeI3k 
PQIw/videos



EMPRESAS ASSOCIADAS:

ABNT CERTIFICADORA
ALVENIUS
ARGUS
AXA MATRIX 
BAKEN ENGENHARIA
BOMBAS GRUNDFOS 
CLESSE
DANGER
DECAN 3
DETECTA SDCI
DINAMICA
DITEC 
ECO SAFETY 
EDMAT
EMERSON BARANOSKI
ENGEFIRE 
ENGEPLOT 
FEUERTEC 
FM APPROVALS 
FM GLOBAL
GAMAFIRE 
GERMEK 
GIROTTO 404
GLOBE FIRE 
HARTBAU 
ICS ENGENHARIA
IFSA
IPÊ CONSULTORIA
JK MONTAGENS
KIT PROJETOS
KSB BOMBAS 
KSF ENGENHARIA
LUBRIZOL 
MA2 PROJETO
MINIMAX 
NEW SAFETY 
OMEGA PROJETOS 
OMINI 
ON ENGENHARIA
PELACANI 
POTENZA
PRINST
PRODUCTO 
PROTECIN 
PROTECTO-TEC 
REFERENCIAL MI
RELIABLE 
RUHRPUMPEN
SECUR
SENIOR 
SKK 
SKOP 
SORENGE 
SPHE
SUGAN 
TBJ
TECFIRE
TECNO FIRE 
TEMON 
TIAGO CARDOSO
TUPY 
TYCO FIRE 
UL 
VICTAULIC 
VIKING 
XINGU ENGENHARIA

EXPEDIENTE
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A ABSpk continua incrementando o 
número de seus associados. Recente-
mente, duas novas empresas entraram 
para a lista: a GSFA (Galhão Service, Fire 
& Automation) e a JK Montagens. 

A GSFA - Galhão Service, Fire & Au-
tomation está presente em São Paulo 
e no Rio de Janeiro e é a primeira em-
presa associada especializada em ma-
nutenção de sistemas de incêndio. A 
empresa possui ampla experiência em 
comissionamento, tendo trabalhado em 
projetos internacionais no Chile, África e 
Peru, entre outros.

Já a JK Montagens, presente no mer-
cado há 20 anos, oferece soluções de 
engenharia para implantar, ampliar ou 
reestruturar linhas produtivas de diversos 

segmentos industriais, como laticínios, 
frigoríficos, indústria farmoquímica e o 
setor sucroalcooleiro. A empresa também 
é instaladora de sistemas de sprinklers e 
é a 2ª empresa associada da ABSpk no 
Estado de Goiás.

Novos Associados à ABSpk

Convocatória para Próxima 
Reunião de Associados

A próxima reunião de associados 
acontecerá em 13 de setembro. Estará na 
pauta a apresentação dos procedimentos 
para utilização da marca ABSpk pelos as-
sociados, que foram definidos e aprovados 
pela Diretoria e Conselho Deliberativo em 

reunião no último dia 4 de julho. Também 
será uma excelente oportunidade para 
conhecer os resultados da atual gestão e 
os desafios que deverão ser endereçados 
pela próxima Diretoria. Participe e fique 
por dentro das atualizações da Entidade!

Você sabia que é possível efetuar denúncias de irregularidades para alertar a 
sociedade sobre a ausência, instalação inadequada ou inexistência de sprinklers 
em diversos empreendimentos por meio do site  www.abspk.org.br. A ABSpk 
redireciona a denúncia ao Corpo de Bombeiros ou órgão responsável na região. 
Faça uso deste canal e seja mais um agente para promover a conscientização 
e utilização dos sistemas de chuveiros automáticos alinhada aos padrões de 
conformidade e requisitos de segurança!

Denúncia


