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ABSpk elege novo corpo diretivo 
para mandato no próximo biênio 

Difícil escrever o último pronunciamento como 
presidente dessa Associação à qual eu e os meus 
companheiros de diretoria executiva, Felipe De-
court e Felipe Melo, apoiados pelo conselho deli-
berativo, nos dedicamos com afinco e afeto. Somos 
humanos, com sentimentos, intenções, objetivos, e 
com muito desejo de produzir, conquistar, alcançar, 
transformar. Um filme vem à cabeça, começando 
em dezembro de 2014, durante o almoço de con-
fraternização, quando esta diretoria foi apresentada 
oficialmente. Na ocasião, listamos os projetos que 
colocaríamos em prática logo no início da gestão. 
Novos cursos de capacitação, eventos Side-by-
-Side, maior integração com o InMetro, a realização 
do CBSpk, e a meta de tornar a entidade mais forte, 
contribuindo para o crescimento e fortalecimento do 
mercado de sprinklers. Dois anos depois, também 
no almoço de confraternização, abrimos mão da di-
retoria, mas não da associação.

As empresas associadas da ABSpk elegeram, 
no dia 8 de novembro, os membros que irão com-
por a nova Diretoria Executiva, Conselho Delibe-
rativo e Conselho de Ética, cujo mandato iniciará 
em 1º de janeiro de 2018 e terminará em 31 de 
dezembro de 2019.  

Felipe Santa Rosa de Melo, sócio da ISC En-
genharia, assumirá como Presidente da entida-
de, e terá o apoio de Ruy Germek, da Germek 
Equipamentos, como Diretor Vice-Presidente, e 
Diana Araújo, da Tecfire Consultoria, como Dire-
tora Financeira.  

“Minha intenção é continuar contribuindo para 
a Associação. Eu, que já era Diretor Financeiro 
e membro do comitê técnico da entidade, can-
didatei-me para o cargo de Presidente porque 
pretendo dar andamento às diversas iniciativas 
lideradas pela atual gestão, visando a dissemina-
ção da cultura do uso de sprinklers. Além disso, 
pretendo continuar trabalhando muito alinhada-
mente com os Corpos de Bombeiros Militares e a 
Frente Parlamentar de segurança contra incêndio 
para definir a legislação que determinará o uso 
compulsório de sprinklers nas edificações”, de-
clara Felipe Melo.  

O novo Presidente também tem intenção de for-
talecer outros temas, como inspeção e manuten-
ção de sprinklers, com o apoio da IFSA; proteção 
em patrimônios históricos, segmento que o execu-
tivo vê muitas oportunidades de contribuição por 
parte da Entidade; e incremento de alianças com 
outras associações.  

Diana Araújo é a primeira mulher eleita na dire-
toria executiva da Entidade, e sente-se bastante 
segura para enfrentar os desafios de sua nova 
posição. “Já sofri muito preconceito nesse mer-
cado, predominantemente masculino, mas acho 
que a mulher precisa ser representada”, afirma 
Diana, complementando que pretende conhecer 
e estreitar o relacionamento com outras entida-
des para fazer a ABSpk crescer ainda mais no 
próximo biênio.  

Para Ruy Germek, o mercado ainda entende 
sprinklers como equipamentos caros e comple-
xos de serem instalados. “Precisamos desmistifi-
car os sprinklers. Por isso, vamos criar diversos 
conteúdos didáticos para que o mercado consu-
midor de sprinklers entenda a importância do uso 
dos dispositivos, saiba como eles funcionam e 
que a instalação não é um processo complexo”, 
conclui Germek.  

Palavra do 
Presidente
Associação Brasileira 
de Sprinklers - ABSpk

JOÃO CARLOS 
WOLLENTARSKI JÚNIOR
Presidente

Continuaremos trabalhando para o 
desenvolvimento do mercado nacional de 
sprinklers. Muito já foi feito desde 2011, 

quando a ABSpk nasceu, mas ainda há um 
mundo de oportunidades e necessidades 

para a indústria e para a sociedade.
    Nova diretoria da ABSpk, da esquerda para 
direita: Ruy Germek, Diana Araújo e Felipe Melo

Os representantes das associadas presentes 
também elegeram, por votação, os cinco novos 
membros do Conselho Deliberativo e outros cinco 
que irão compor o Conselho de Ética da Associa-
ção. Confira abaixo os eleitos: 

   CONSELHO DELIBERATIVO 
  EMPRESA   REPRESENTANTE 
  FM Global   Marcelo Lima 
  Skop Sprinklers   Felipe Decourt 
  Detecta SDCI Engenharia  Mariana Junqueira     
  Gamafire  Claudemir Basso
  Decan 3   Oswaldo Decanini 
 
   CONSELHO DE ÉTICA 
  EMPRESA   REPRESENTANTE 
  Proteção Senior   João Cavallari 
  Ipê Consultoria    João C. Wollenstarki Jr.

  Tyco FPP   Ricardo P. Pereira 
  Alvenius   Marcus Magalhães    
  Tupy     Mauro Peres

É preciso seguir contribuindo para que o mer-
cado amadureça na questão de certificação de 
sprinklers. Fabricantes, projetistas e instaladores e 
os usuários finais precisam conhecer mais sobre a 
importância dos sprinklers para exigir equipamen-
tos certificados e de qualidade em suas obras. Ini-
ciamos o projeto “Conscientizando Usuários Finais” 
por meio de parcerias com outras associações, e 
sabemos que a próxima gestão continuará alavan-
cando novas alianças. Precisamos manter nossa 
uniãopara insistir em uma legislação e regulamen-
tação, uniformizando as medidas preventivas de 
segurança contra incêndios no País. Um modelo 
nacional de regulamento é o ponto de partida para a 
mudança de cultura e para que sejam estabelecidos 
padrões mínimos para o setor. Quando pensamos 
em todos os esforços feitos durante os últimos dois 
anos, sentimos orgulho em ter contribuído para que 
vidas sejam salvas. Entregamos a gestão a profis-
sionais muito competentes, certos de que farão seu 
melhor, sempre visando os propósitos da entidade. 
Em nome da diretoria da ABSPK Biênio 2016-2017, 
muito obrigado!

Nossos sinceros votos de Boas Festas! Que ve-
nha 2018!



Mariana Junqueira, membro 
do Comitê Técnico da ABSpk 
e Secretária da ABNT CB-024-
CE, representou a entidade na 
II Firexpo – Feira Latino-Ameri-
cana de Proteção Contra Incên-
dios, realizada no final de outu-
bro, em São Paulo.  

Mariana palestrou, no pri-
meiro dia do evento, sobre os 
“Aspectos Relevantes da Nova 
Norma de Instalação de Bom-
bas”, explicando os pontos 
abordados na nova NBR que 
faziam falta no anexo na NBR 

10.897. Outra explanação im-
portante durante a apresenta-
ção de Junqueira foi sobre o 
anexo A – Vazão Nominal, que 
foi criado para explicar a dife-
rença de conceito entre vazão 
nominal e vazão de projeto. 
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Giro ABSpk

ABSpk e FIESP juntas na conscientização sobre segurança 
O Departamento de Segu-

rança da Fiesp (Deseg) de-
senvolve e promove ações em 
prol da segurança empresarial 
(privada) e pública, que visam 
assegurar as atividades indus-
triais e a proteção da socieda-
de. Com isso, promoveu no 
dia 13 de dezembro, o evento 
“Eficiência dos Sistemas Fixos 
de Proteção Contra Incêndios 
e Explosões”. O objetivo do 
evento foi mostrar a importân-
cia da medição da eficiência 

dos sistemas fixos na proteção 
contra incêndios, emergências 
e explosões (PCIEE) no con-
trole das variáveis de manu-
tenção e melhoria continuada 
de desempenho em caso de 
necessidade de ação, com ge-
renciamento de forma efetiva.  

João Carlos Wollentar-
ski Jr. foi um dos membros 
da abertura oficial do evento, 
contextualizando sobre o ce-
nário do mercado de sprink-
lers no Brasil e a preocupação 

ABSpk presente na Firexpo 2017 

com a não compulsoriedade 
do uso de sprinklers certifica-
dos. Logo em seguida, Felipe 
Melo participou do primeiro 
painel do dia, “Manutenção 

dos sistemas fixos”, explican-
do como medir a eficiência e 
eficácia dos sistemas lineares, 
pontuais e aspirantes de com-
bate a incêndios.

    O Presidente da ABSpk João Carlos Wollentarski Jr., participante da mesa de abertura 
do evento “Eficiência dos Sistemas Fixos de Proteção Contra Incêndios e Explosões”

Capacitação NFPA 13 reúne associados, 
consultorias e usuários finais

Entre os dias 22 e 24 de no-
vembro, 16 profissionais de em-
presas associadas da ABSpk, 
consultorias e usuários finais 
capacitaram-se por meio do 
curso de “Projeto e Cálculo Hi-
dráulico de Sistemas de Sprink-
lers Padrão NFPA 13”, que 
aconteceu em São Paulo.

Dividido em oito módulos, 
o curso NFPA 13 é benchmark 
da indústria em design e insta-
lação de sistemas de sprinklers, 
sendo um guia completo de 
orientação para utilização desta 
norma, com referência à NBR 
10897/2004 (Proteção contra 
Incêndio por Chuveiro Automá-
tico), licenciado oficialmente 

pela NFSA, uma das maiores 
associações de fomento e ins-
trução de sistemas de proteção 
por sprinklers do mundo. 

Ricardo Shirakawa, Gerente 
Técnico da Tecfire, e o Coronel 
Nilton Miranda do CBMESP fo-
ram os instrutores do treina-
mento, cuja avaliação foi clas-
sificada como ótima pela unani-
midade dos participantes. 

Dessa vez foi a KSB Brasil 
quem promoveu um workshop 
para 31 associados da entida-
de, sobre bombas centrífugas. 
Realizado no início de outubro, 
o conteúdo do evento consistiu 
na explanação dos fundamen-
tos das bombas centrífugas, na 
apresentação do portfólio de 
produtos, sistemas e serviços 
KSB, e aconteceu ainda um tour 

na fábrica da empresa e exibi-
ção de teste de performance.

E o fomento por capacitação não para na ABSpk 

Almoço de confraternização  
marca o encerramento do ano

O tradicional almoço de con-
fraternização da ABSpk ocorreu 
no último dia 13 de dezembro, 
em São Paulo. Cerca de 30 as-
sociados prestigiaram o evento, 
além dos novos membros da di-
retoria, que assumem a partir de 
2 de Janeiro de 2018.  

“É uma satisfação celebrar 
com nossos associados, que 
apóiam a ABSpk durante o ano 
todo. Uma das metas da próxima 
gestão é trazer mais associados 
para a organização, garantindo 
maior contribuição para o merca-

do de sprinklers”, diz Felipe Melo, 
novo Presidente da ABSpk. 
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ABSpk se prepara para o 3º CBSpk
A ABSpk acaba de lançar o 

documento oficial de apresenta-
ção do 3º CBSpk – Congresso 
Brasileiro de Sprinklers, previsto 
para acontecer entre os dias 23 e 
26 de outubro de 2018, no Hotel 
Bourbon Atibaia Convention & Spa 
Resort, no interior de São Paulo. 

 Os dois primeiros dias do 
evento serão dedicados a cursos 
técnicos relacionados à área de 
sprinklers, enquanto os congressis-
tas poderão assistir às palestras e 
exposição nos dois últimos dias.  

O evento promete reunir toda 
a comunidade envolvida com se-
gurança e combate a incêndios e 
diversos temas relevantes para o 
mercado serão discutidos, como 
legislação e regulamentação, 
tecnologias de sprinklers, inspe-
ção e manutenção dos sistemas, 
sprinklers e outras tecnologias, 
entre outros.  

As cotas de patrocínio do 
evento também já estão disponí-
veis. Vale lembrar que são limi-
tadas e a prioridade de escolha 
das mesmas acontece de acordo 
com a ordem de adesão. Confira 
ao lado as formas de participa-
ção disponíveis: 

CBMESP esclarece novas funcionalidades do portal Via Fácil
A ABSpk recebeu em sua 

sede, no dia 1º de novembro, o Te-
nente Coronel Frank Itinoce, che-
fe o Departamento de Prevenção 
do CBMESP, para esclarecer as 
novas funcionalidades e recursos 
do Via Fácil Bombeiros, portal que 
disponibiliza serviços para a segu-
rança contra incêndio das edifica-
ções e área de risco do Estado de 
São Paulo.  

A novidade é que serviços 
como análise de projetos estão 
informatizados a partir de agora. 
Isso significa que, um processo 
de análise que levava em média 
15 dias úteis para ser concluído 
foi reduzido a 5 dias. “Os cidadãos 
que requerem a análise de proje-
tos de obras ganham em tempo, 
acessibilidade, transparência no 
processo, redução de custo para 
legalização e redução de papel 

com a automação desse proces-
so. E nós, do Corpo de Bombei-
ros, ganhamos em padronização, 
segurança da informação, melhor 
aproveitamento do nosso efetivo 
e conseqüentemente, na diminui-
ção do número de incêndios”, diz 
o Ten. Cel Itinoce.  

Padronização é um tópico 
muito importante que se está sen-
do resolvido com a informatização 
do Via Fácil. Isso porque havia 
muitas diferenças de interpreta-
ção nas análises de cidade para 
cidade. E o efetivo responsável 
pelas análises chega em até 100 
pessoas. Com o novo processo, 
além da redução do número de 
pessoas envolvidas nas análises 
(de 100 para 16), os documen-
tos estarão todos registrados em 
sistema, evitando assim duplas 
interpretações.  

COTA DIAMANTE    

COTA GOLD

COTA SILVER

Consultas públicas para verifica-
ção de autenticidade dos projetos, 
acesso a pesquisas de satisfação 
e insatisfação quali e quantitativa, 
além de agendamento de atendi-
mento técnico também são serviços 
que já estão disponíveis no Via Fácil.  

“A automatização dos serviços 
de análise de projetos e os demais 
que o Corpo de Bombeiros está 
disponibilizando para a sociedade 

é de extrema importância para ga-
rantir a universalização da segu-
rança contra incêndios. Por isso, 
nosso total apoio à Corporação”, 
garante José Carlos Paiva, geren-
te executivo da ABSpk.  

As novas funcionalidades já 
estão disponíveis e podem ser 
usadas, porém em caráter facul-
tativo. A compulsioridade de uso 
será a partir de Janeiro de 2018. 

INVESTIMENTO: R$ 40.000,00 
BENEFÍCIOS: 
• Table Top; 
• Anúncio de página completa na 3ª ou 4ªpágina 
do programa final (21x28cm); 
• Veiculação de vinheta de 15 segundos durante 
os intervalos das plenárias; 
• 4 inscrições no evento; 
• Inserção de blocos e canetas com a marca da 
patrocinadora nas pastas oficiais de congressistas*; 

• Inserção de 1 encarte nas pastas oficiais de 
congressistas; 
• Aplicação da marca em: 
a) Publicações oficiais do evento; 
b) Pasta oficial do participante;  
c) Crachá do participante;  
d) Comunicação interna e externa à plenária; 
e) Home Page do Congresso (banner com link). 
*No valor do investimento, não estão inclusos 
custos com a produção e impressão.

INVESTIMENTO: R$ 20.000,00 
BENEFÍCIOS: 
• Table Top; 
• Anúncio em página indeterminada do programa final; 
• Veiculação de vinheta de 15 segundos durante 
os intervalos das plenárias; 
• 2 inscrições no evento; 
• Inserção de 1 encarte nas pastas oficiais de congressistas; 

• Aplicação da marca em : 
a) Publicações oficiais do evento; 
b) Home Page do Congresso (banner com link); 
c) Comunicação interna na plenária; 
d) Cordão do participante*. 
*No valor do investimento, não estão inclusos 
custos de produção.

INVESTIMENTO: R$ 10.000,00 
BENEFÍCIOS: 
• Table Top; 
• 1 inscrição no evento; 
• Aplicação da marca em: 

a) Publicações oficiais internas ao evento; 
b) Home Page do Congresso (banner com link); 
c) Comunicação interna na plenária. 



EMPRESAS ASSOCIADAS:
ABNT CERTIFICADORA 
ALVENIUS 
AMANCO 
ARGUS 
AXA MATRIX  
BAKEN ENGENHARIA 
BLEVE  
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  
GSFA 
HARTBAU  
ICS ENGENHARIA 
IFSA 
INOVATRI 
IPÊ CONSULTORIA 
KIT PROJETOS 
KSB BOMBAS  
KSF ENGENHARIA 
LUBRIZOL  
MINIMAX  
MS CONSULT  
MSA ENGENHARIA  
MSE 
NEW SAFETY  
OMEGA PROJETOS  
OMINI  
ON ENGENHARIA 
PELACANI  
PHI ENGENHARIA
POTENZA 
PRINST 
PRODUCTO 
PROTECIN 
PROTECTO-TEC  
REFERENCIAL MI 
RELIABLE  
RUHRPUMPEN 
SECUR 
SENIOR  
SKK  
SKOP  
SORENGE  
SPHE 
SUGAN  
TBJ 
TECFIRE 
TECNO FIRE  
TEMON  
TUPY  
TYCO FIRE  
UL  
VICTAULIC  
VIKING  
XINGU ENGENHARIA

EXPEDIENTE
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Durante a última reunião de associados, 
ocorrida em 8 de novembro, foi proposto o pla-
no de reajuste das contribuições associativas 
mensais para o exercício de 2018. Os novos 
valores foram calculados com base nos índices 
IPCA, IGPM e INPC, sendo o reajuste médio 
de 5%, apenas para equilibrar a inflação. As-
sim, os valores vigentes a partir de Janeiro de 
2018 serão:

A ABSpk é uma das integrantes do Grupo de 
Trabalho do Departamento da Indústria da Cons-
trução (Deconcic), que lançou no último dia 30 de 
outubro, uma ferramenta on-line que tem como 
objetivo disseminar conhecimento sobre a certifi-
cação de produtos usados nas edificações, mos-
trar a importância da qualidade das instalações, e 
fomentar a inspeção e manutenção de equipamen-
tos de segurança contra incêndios, todos temas 
prioritários para a ABSpk. 

O projeto nasceu da preocupação do Decon-
cic com a segurança das edificações mais anti-
gas, em especial com mais de 15 anos após a 
emissão do habite–se, período em que as ocor-
rências de acidentes são mais frequentes devido 
à degradação de materiais e componentes, às 

falhas ou à inexistência de manutenções e as re-
formas realizadas de forma indevida. 

O guia contém textos de fácil entendimento, 
e tem a intenção de ser realmente um canal de 
comunicação estruturado do setor da construção 
sobre o tema segurança.  

Na home page do hotsite, há um conjunto de 
matérias relevantes sobre o tema e, em um se-
gundo nível, destaque para os principais fatores 
de garantia da segurança em edificações no en-
tendimento do GT: projeto correto, mão-de-obra 
qualificada, materiais de construção, serviços de 
qualidade e inspeção e manutenção predial. Um 
terceiro nível de navegação traz informações so-
bre os subsistemas estrutural, hidráulico, de gás, 
elétrico e de proteção e combate ao incêndio.

Contribuições associativas sofrem reajustes simbólicos 
• Estudantes - R$ 12,00  

• Projetistas, Consultores e  
Profissionais Liberais - R$ 240,00 

• Instaladores - R$ 470,00  

• Fabricantes, Distribuidores, 
Seguradoras e Certificadoras - R$ 630,00

ABSpk participa da criação do Guia da Edificação Segura

Nos dias 28 e 29 de novembro, aconteceu 
o PASCI – Primeiro Programa de Atualização 
em SCI no Brasil. Pequisadores, especialis-
tas e profissionais, responsáveis pela pes-
quisa & desenvolvimento, novas tecnologias 
e inovações da Segurança Contra Incêndio 

nas Edificações, estiveram reunidos para dis-
cutir, neste Fórum de Debates, as questões 
essenciais da SCI. João Carlos Wollentarski 
Jr. foi um dos palestrantes do evento, comen-
tando sobre o cenário do mercado brasileiro 
de sprinklers.

I PASCI conta com apoio da ABSpk

Encerramos o ano com 2 novos membros. A 
PHI Soluções em Engenharia é especializada na 
área de prevenção e combate a incêndio, atuando 
em todas as fases dos processos de regulariza-
ção junto ao Corpo de Bombeiros e contemplan-
do os seguintes serviços: elaboração do projeto 
de prevenção e combate a incêndio, instalação 
das medidas de segurança, curso de brigada de 
incêndio, vistorias técnicas, análise de risco e o 

acompanhamento de toda documentação até a 
aprovação. 

Já a Inovatri, com sede em São Paulo, foca suas 
atividades na locação e venda de máquinas de ra-
nhura e rosqueadeiras, abastecendo o país com 
equipamentos e serviços de alta qualidade, durabi-
lidade e eficiência. A empresa retorna à ABSpk em 
apoio a importante missão de difundir a cultura das 
melhores práticas neste mercado.

Novos associados em destaque


