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ON THE SAFE SIDE

ESCOLHA PELA 
CONFIANÇA 

Vetrotech Saint-Gobain é a líder mundial em vidros 
resistentes ao fogo testados e certificados com as 
maiores dimensões e em conjunto com a mais ampla 
gama de caixilhos. 

Contate os especialistas da Vetrotech Saint-Gobain e 
saiba mais sobre nossas soluções inovadoras: 
Tel: +55 11 3434 9471

 vetrotech.com

http://vetrotech.com


    Editorial

Corrida pela vida

Enfim, estamos retomando alguma normalidade. E o fechamento deste ano 
não poderia ser melhor, diante de tudo o que vivemos desde março de 2020.  
No dia 25 de novembro o governo de São Paulo anunciou que 100% dos 

adultos no Estado já haviam tomado pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19, 
o que equivale a 35,3 milhões de pessoas vacinadas. São Paulo também se mantinha na 

primeira posição em se tratando da segunda dose, com 65,42% de seus habitantes imunizados.
O cenário é ainda mais alvissareiro ao nos concentrarmos na capital. No final de novembro, a cidade já 

tinha atingido a marca de 100% da população adulta com o ciclo vacinal completo. 
Tal feito foi comemorado numa ação com a cara do paulista. Mais de 14 mil pessoas se reuniram no Parque 

Ibirapuera para participar da Corrida da Esperança, organizada pela Fundabom e pelo governo estadual, 
que marcou a retomada dos grandes eventos esportivos na cidade.  

Com comprometimento em relação às medidas de segurança que continuam a ser necessárias, a vida de 
paulistanos, paulistas e brasileiros vai seguindo seu curso. Além do engajamento da população, é preciso lembrar 
dos profissionais da segurança contra emergências, bombeiros militares e civis, técnicos, engenheiros e arquitetos, 
que ao longo da pandemia salvaguardaram as condições para que todos nós pudéssemos nos manter seguros.

Nesse sentido, vale assinalar a retomada dos processos de regularização das edificações por parte do Corpo 
de Bombeiros de São Paulo, suspensa em razão da quarentena. Reiniciada em outubro, trata-se de uma 
atividade de suma importância, como não nos deixa esquecer o incêndio do Edifício Andraus, que completa 
50 anos no próximo mês de fevereiro. 

A guerra contra a covid não está ganha. Mas, com os instrumentos certos – vacina, máscara e distanciamento 
–, vencemos batalhas fundamentais. Eles agora pavimentam a recuperação da economia. O terceiro trimestre 
do ano foi positivo para a pequena indústria, como apontam os indicadores econômicos da Confederação 
Nacional da Indústria, com reflexo direto na taxa de desemprego, que caiu para 12,6% no mesmo período, 
segundo o IBGE.

Isso nos motiva e enche de ânimo para seguirmos com nosso planejamento 
estratégico. Em conjunto com o Corpo de Bombeiros, concentraremos nossos 
esforços em três áreas: esporte, com o circuito de corridas, cujo pontapé foi dado 
no domingo, 28; cultura, por meio da continuidade do projeto do museu do 
Corpo de Bombeiros, no município de Olímpia; e educação, com ênfase nos 
cursos livres e de pós-graduação.

  Amparados pela ciência, pelo conhecimento técnico que sempre caracterizou 
a atividade dos bombeiros, acreditamos num 2022 muito melhor. Os desafios 
são enormes. A luta não está de todo vencida, mas você, profissional da segurança 
contra emergências, pode continuar a contar com o apoio da Fundabom. 

    Editorial    Editorial

Propósito
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        rabalho forte com ótimas expectativas nos resultados. Essa é a visão atual 
da Fundabom. Efetividade no apoio à instituição Corpo de Bombeiros 
de São Paulo e, por consequência, aos cidadãos paulistas. Garra, deter-

minação e esforço constante de todos colaboradores e apoiadores diretos e indiretos se-
rão a linha de suporte dessa empreitada.

Em recente levantamento legal e estatutário, mais de 200 reuniões presenciais e ensaios de brains-
torm, prospectou-se a possibilidade de estruturação de inúmeras atividades. E, com o uso de ferramen-
tas de gestão e priorização, entre mais de 80 projetos viáveis, desenhou-se um cenário a ser perseguido. 

Em defesa civil, a revitalização dos programas Bombeiro na Escola e Chama Segura, em parceria 
com a Seção de Educação Pública do Corpo de Bombeiros. 

Na capacitação profissional, o fomento acadêmico, com documentos firmados e em andamento 
junto às instituições de ensino Universidade Nove de Julho (Uninove), Universidade de Santo Amaro 
(Unisa), Universidade de São Caetano do Sul e Instituto Tecnológico da Aeronáutica (Ita), bem como 
a continuidade e implantação de novos cursos técnicos em segurança contra incêndios.  

Em organização e execução de eventos, a disseminação dos Seminários de Inovações Tecnológicas 
em São Paulo e outras unidades da Federação.

Já na educação e cultura, a triplicação de eventos do circuito de corridas do Corpo de Bombeiros, 
além da criação do núcleo para adaptação de escolas convencionais na estrutura cívico-militar. Tra-
balho árduo também para restauração do Centro de Memória da Vila Mariana e criação do Museu 
Interativo do Bombeiro, em Olímpia.

Nos serviços de bombeiros, a modernização dos treinamentos de brigadas de incêndio e implan-
tação dos planos de emergência. Foco também nas atividades litorâneas com a criação do programa 
Torres de Salvamento Marítimo em apoio ao Grupamento de Bombeiros na prevenção aquática. E, 
visando a segurança das áreas edificadas e de risco, a criação do projeto Regularização de Edifica-
ções, com estrutura técnico-profissional robusta em TI e pessoal para atender as demandas de merca-
do com agilidade e eficiência, contribuindo sobremaneira para dimi-
nuição dos sinistros de incêndio.

Nossa missão agora é, por meio dessas atividades, incrementar os 
recursos para apoiar ao máximo o nosso querido Corpo de Bombei-
ros em suas demandas, de modo que ele possa desenvolver todo o seu 
potencial em prol da população bandeirante.

Esta é a Fundabom. Dinâmica na essência e firme no atingimento 
das metas definidas. Vamos em frente!

Frank Itinoce
Diretor- presidente da Fundabom

T
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Frank Itinoce
Diretor-presidente da Fundabom
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Notícias

No dia 9 de dezembro, o major Diógenes Martins Mu-
nhoz, chefe da Divisão de Ensino da Escola Superior 

de Bombeiros, encerrou, em Porto Velho, Rondônia, mais 
um ciclo do treinamento do Corpo de Bombeiros para a 
Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio. Neste ano, 
17 turmas, entre bombeiros, policiais militares, socorris-
tas, médicos e psicólogos, passaram uma semana com o 
major e sua equipe aprendendo sobre a humanização no 
atendimento a esse tipo de ocorrência. Ministrado há cin-
co anos, o curso, o mais disputado entre os oferecidos pelo 
Corpo de Bombeiros de São Paulo, já preparou 508 pro-
fissionais apenas no Estado.

O treinamento nasceu de uma experiência vivida pelo 
próprio major Diógenes em 2005. Ao atender a uma cha-
mada na Avenida Campanella, Zona Leste da capital pau-
lista, Diógenes, então tenente, acabou pendurado em uma 
torre de celular por seis horas até conseguir dissuadir a ví-
tima da ideia de acabar com a própria vida.

Profundamente impactado pela situação, sobretudo pelo 
fato de não haver na época nenhuma técnica ou procedi-
mento-padrão para tal cenário, o major Diógenes dedicou 
os 10 anos seguintes ao estudo da Suicidologia, chegando 
a colaborar por dois anos com o Centro de Valorização 
da Vida, CV V. A pesquisa acabou se transformando em 
tese de mestrado, culminando com a organização do pri-
meiro curso de Abordagem Técnica a Tentativas de Sui-
cídio, em 2016. “Não havia nada nem próximo ao que es-
truturamos no sentido de humanizar o atendimento ao 
tentante”, afirma Major Diógenes.

O uso do termo tentante, inclusive, substituindo a pa-
lavra suicida, começou a ser usado a partir daí, e faz parte 
da mudança na forma como o Corpo de Bombeiros pas-
sou a encarar esse tipo de ocorrência. “Antigamente, uma 
tentativa de suicídio encerrada com sucesso era aquela 
finalizada com um rapel de impacto no peito da vítima. 
Hoje, o esperado é que ela acabe num abraço.”

Com o trabalho voluntário do major Diógenes e sua equi-
pe, o Corpo de Bombeiros de São Paulo se tornou pioneiro 
na área e atualmente corporações de 17 Estados seguem a 

Abordagem humanizada a 
tentativas de suicídio se espalha
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Andrea Kluppel (vestido azul) quer maior integração com o associado
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No dia 26 de novembro, a nova diretoria do Instituto 
Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de 

São Paulo, Ibape/SP, deu início formal ao biênio 2022 – 
2023 com a assinatura dos termos de posse. A entidade 
é agora presidida por Andrea Cristina Klüppel Munhoz 
Soares, tendo como vice Marcos Mansour Chebib Awad, 
ambos engenheiros civis. 

A cerimônia foi marcada pela alegria do reencontro 
depois meses de isolamento e por discursos emociona-
dos que resgataram um pouco da história do instituto e 
adiantaram o que as comunidades de engenharia, arqui-
tetura, agronomia, membros e sociedade podem esperar 
do novo mandato.

Empossada nova  
diretoria do Ibape/SP

Fonte: Site Ibape  https://www.ibape-sp.org.br/noticia-detalhes.php?id=268

técnica por eles desenvolvida. O curso já foi ministrado para 
bombeiros de outros países da América do Sul, assim como 
para integrantes do Serviço de Atendimento Móvel de Ur-
gência, SAMU, da concessionária CCR, e da Aeronáutica.

Usando princípios da neurolinguística e conceitos da 
psicologia e da psiquiatria, a abordagem técnica procura 
fazer com que o tentante tenha consciência de que o sui-
cídio é a pior das alternativas. A maneira como a negocia-
ção é conduzida difere de tudo o que era feito antes a co-
meçar pelo entendimento do perfil da vítima. O tentante 

é classificado de acordo com seu comportamento: agres-
sivo, depressivo ou psicótico. “Não podemos falar com 
uma pessoa agressiva da mesma forma que tratamos um 
depressivo”, exemplifica o major Diógenes. Segundo o 
bombeiro, além de reduzir as mortes, a conduta humani-
zada também faz com que a vítima saia psicologicamen-
te mais forte da situação, e mais bem preparada para re-
tomar ou começar o tratamento médico.

O curso de Abordagem Técnica a Tentativas de Sui-
cídio normalmente reúne 30 pessoas e tem o objetivo de 
capacitar o participante a realizar a primeira intervenção 
em ocorrências que envolvam tentativas de suicídio em lo-
cais de risco, utilizando técnica segura tanto para o abor-
dador quanto para o tentante. “O treinamento tem mu-
dado não só o comportamento de quem está atendendo à 
ocorrência quanto vem ajudando a derrubar preconceitos 
em relação à saúde mental”, comemora o major Diógenes. 
Além de idealizador do curso, o militar é diretor da Asso-
ciação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio e au-
tor do livro Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídio.

Abrindo os discursos, o engenheiro civil Luiz Henri-
que Cappellano, no comando do instituto até a data, res-
saltou os desafios de sua gestão, que coincidiu com o iní-
cio e agravamento da pandemia de Covid-19. “Mesmo 
com muitas adversidades, executamos um cronograma 
extenso de reuniões técnicas, assembleias e cursos. Es-
tamos fechando este ciclo com caixa saudável e contas 
equilibradas.” 

Na sequência, Andrea Kluppel afirmou que um dos 
grandes desafios será concluir a realização do Cobreap 
em São Paulo, evento que estava programado para 2021, 
mas precisou sofrer alterações por conta da pandemia. 
“Um outro ponto que marcará a minha gestão é a integra-
ção com o associado. Quero que ele sinta que o Ibape/SP 
é a casa dele, que é possível propor ideias e participar de 
forma ainda mais ativa.”

Entre os participantes do evento estiveram autoridades 
como Wanderley Federighi, desembargador do Tribunal 
de Justiça de São Paulo e presidente eleito da Seção de Di-
reito Público; Joni Matos Incheglu, diretor administrati-
vo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Estado de São Paulo – CR EA/SP; Catherine Otondo, 
presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de 
São Paulo – CAU/SP; coronel Frank Itinoce, presidente 
da Fundabom; e Antônio Carlos Munhoz Soares, desem-
bargador, ex-vice-presidente e ex-corregedor do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo.

Notícias
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Fundabom estabelece 
programa anticorrupção

Em notícia publicada no Estadão em 31 de julho de 
2020, intitulada Na pandemia, ONGs enfrentam 
queda de arrecadação e adaptam atividades1, a 

jornalista Priscila Mengue destacou que, segundo dados 
de 2016 publicados no ano passado pelo IBGE, o país tem 
237 mil fundações privadas e associações sem fins lucra-
tivos, das quais 26 mil prestam assistência social e servi-
ços de saúde. Um estudo das consultorias Mobiliza e Reos 
Partners consultou 1.760 representantes de organizações 
em maio, dos quais 87% afirmaram ter interrompido parte 
ou todas as atividades, 73% constataram redução na cap-
tação de recursos, 44% tiveram diminuição no número de 
voluntários ativos e 40% enfrentam estresse e sobrecarga 
das equipes. Situação semelhante foi apontada por levan-
tamento de abril da Rede de Organizações do Bem, que 
entrevistou 221 diretores de ONGs de assistência e edu-
cação. Do total, 67% tiveram queda de mais da metade 
da arrecadação, 83% afirmaram sofrer risco concreto de 
fechar as portas em curto prazo e 72% paralisaram com-
pletamente as atividades presencias.

Nossa fundação, ao contrário dessa tendência, fechou 
2020 com boas reservas financeiras captadas antes da pan-
demia e chega ao final de 2021 com superávit graças à re-
tomada das atividades patrocinadas e aos cursos ministra-
dos em regime de EAD. Convêm destacar que a maioria 

1  https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,na-
pandemia-ongs-enfrentam-queda-de-arrecadacao-
e-adaptam-atividades,70003383010

do terceiro setor sobrevive com repasses públicos e a Fun-
dabom trabalha unicamente com recursos captados com 
a prestação de serviços adequados ao seu estatuto.

O terceiro setor, sobretudo representado por organi-
zações não governamentais, tem sido alvo de especial 
atenção do poder público em razão da sua característica 
predominantemente informal, e pelos casos de desvio de 
recursos públicos e desvio de suas finalidades estatutárias. 
Richard Holloway, em artigo publicado na 8ª Internatio-
nal Anti-Corruption Conference, em 20 de outubro de 
2010, intitulado “ONGs Perdem a Moral – Corrupção e 
Práticas Enganosas”2, esclarece quais são os principais 
desvios no terceiro setor: instituições criadas para servir 
os interesses pessoais de patrocinadores ou diretores; par-
tidos políticos disfarçados; fantoches de doadores globais; 
entidades preocupadas demais com o desenvolvimento 
de uma infraestrutura luxuosa — a ONG tipo “HiLux e 
laptop Dell”; são criadas sem uma massa de pessoas pre-
cisando dos seus serviços; estão preocupadas demais com 
seu orçamento administrativo; atuam por meio de pro-
paganda enganosa.

FRAUDE E FRAUDADORES 
A palavra fraude é o que está presente na maioria dos 
comportamentos listados. Os estudiosos de compliance 

2 https://obicho.files.wordpress.com/2010/12/8th_
iacc_workshop_ngos_loosing_the_moral_high_
ground-corruption_and_misrepresentation.pdf
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Notícias
dizem que existe um triângulo da fraude. Para se reali-
zar uma fraude são necessários alguns fatores. A opor-
tunidade é o primeiro deles: ter acesso aos controles, à 
conta bancária, ser o responsável pelo pagamento, estar 
efetivamente com o dinheiro. A necessidade vem em se-
guida: querer ou precisar do dinheiro, estar sob pressão 
para atingir metas, pretender atingir metas a qualquer 
custo. O terceiro ponto é a racionalização: unindo as 
ideias de oportunidade e necessidade, o agente acredi-
ta que o cometimento da fraude é a melhor saída, a me-
lhor solução.

Existe também a Teoria do Diamante da Fraude (Vol-
fe e Hermanson) que se aplica melhor aos seguintes ca-
sos de corrupção: posição de autoridade; capacidade de 
compreender, explorar e burlar os sistemas de contabili-
dade e as fraquezas de controle interno; confiança que o 
fraudador não será detectado, ou se for, que sairá da situa-
ção com facilidade; e a capacidade de lidar com o estres-
se interno criado quando se comete um ato reprovável. A 
K PMG Auditores Independentes descreve assim o perfil 
do fraudador: tem cargo de confiança, entre 36 e 55 anos 
de idade, está há mais de seis anos na companhia, ocupa 
funções na área executiva financeira, operacional, comer-
cial e de marketing.

Diante desse cenário, a Fundabom, em 2020, desenvol-
veu o trabalho de implantação de um Programa de Com-
pliance. A palavra compliance vem da Língua Inglesa (to 
comply with – estar de acordo com) e significa o cum-
primento de todas as normas internas (nacionais) e ex-
ternas (estrangeiras), pelos colaboradores (empregados) 
e quaisquer terceiros (contratados) que atuem ou intera-
jam com a empresa/entidade/ instituição, criando regras 
claras e específicas para as ações da alta administração, 

para os empregados e pessoas jurídicas orgânicas, e para 
contratados em geral (fornecedores, patrocinadores, pres-
tadores de serviço).

Um sistema de compliance deve ser criado para aten-
der a três princípios: prevenir, detectar e remediar fraudes 
internas. A prevenção visa evitar que se tenha uma situa-
ção de risco de corrupção (diligência prévia de contratos 
de pessoas físicas e jurídicas, políticas internas, código 
de conduta). A detecção objetiva que, uma vez que hou-
ve uma conduta de corrupção na companhia, seja possí-
vel identificar o ato o quanto antes, por meio de canais 
de denúncia e controles internos. A remediação ou res-
posta existe quando há um sistema de formalização dos 
registros dos desvios, como comitê de ética, compliance 
officer e departamento jurídico, e a previsão de punições 
substanciais a serem aplicadas. Podemos dizer que exis-
te um programa de compliance quando esses três princí-
pios estão atendidos.

Assim, a Fundabom está publicando suas Políticas 
Anticorrupção e de Prevenção de Lavagem de Dinheiro, 
Política de Proteção de Dados e seu Código de Conduta. 
Além disso, estamos reformulando nosso regimento in-
terno criando o Departamento de Compliance, a figura 
de um Compliance Officer e o Comitê de Ética. Seguin-
do uma postura já presente na fundação desde seus pri-
mórdios em 2013, a busca da integridade institucional tem 
sido concretizada nesses instrumentos, e todos os novos 
contratos estão sendo precedidos de Diligência Prévia 
(Due Dilligence) e passarão a adotar cláusulas de com-
pliance de forma que nossos parceiros também se com-
prometam com a gestão da integridade.

CEL PM MARTINHO DE MORAES NETTO É GERENTE JURÍDICO DA FUNDABOM

No dia 13 de outubro a Fundabom e o GSI, Grupo 
de Fomento à Segurança Contra Incêndio em Edi-

ficações, realizaram o 9º Workshop de Segurança con-
tra Incêndio em Edificações, na modalidade online. A 
grade do evento comportou quatro palestras. Rogério 
Lin, superintendente do Comitê Brasileiro de Seguran-
ça Contra Incêndios da ABNT, CB-24, e diretor da CKC 
do Brasil, falou sobre a norma de manutenção em siste-
mas de segurança contra incêndios. Ademir Pereira San-
tos, coordenador da área de capacitação e treinamento 
para a América Latina da Divisão Building Technolo-
gies da Honeywell e da comissão de estudos do CB-24, 

abordou os desafios para operação a distância de siste-
mas de detecção e alarme. Antônio Fernando Berto, ge-
rente técnico do Laboratório de Segurança ao Fogo e a 
Explosões do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, IPT, 
e coordenador das comissões de estudos de Reação ao 
Fogo dos Materiais e de Resistência ao Fogo do CB-24, 
também discutiu a norma para sistemas de segurança. 
E o coronel BM George Cajaty Barbosa Braga, especia-
lista e pesquisador nas áreas de prevenção, combate e in-
vestigação de incêndio e perito de incêndio pelo Corpo 
de Bombeiros Militar do Distrito Federal, lançou um 
olhar sobre os incêndios residenciais.

Workshop de segurança acontece em outubro



Notícias

Um espaço gourmet totalmente 
inspirado no Corpo de Bombei-

ros. Este é o Bombacafé. O objetivo é  
reunir, no mesmo espaço, a gastrono-
mia paulistana e a ornamentação típi-
ca de um quartel de bombeiros.

Essa conexão entre objetos e ima-
gens típicas permite ao público sen-
tir um pouco da emoção e da alma 
dos bombeiros, ao mesmo tempo em 
que poderá saborear bons pratos em 
um ambiente agradável e acolhedor. 
O nome escolhido – Bombacafé – é 
bem sugestivo e remete ao modo como 
muitos bombeiros carinhosamente se 
referem à instituição. Se alguém mais 
achegado perguntasse a um bombei-
ro militar onde ele trabalha, a respos-
ta provavelmente seria: “eu trabalho 
no Bomba!”.

O projeto surgiu no final do ano de 
2019, quando o presidente da Funda-
bom, Frank Itinoce, e o colaborador da 

Venha conhecer  
o Bombacafé

entidade, Marco Antonio Basso, am-
bos coronéis da reserva, convidaram 
o colega de profissão Nedson Nobre 
para reativar o café que por um tem-
po funcionou na sede da Fundabom. 
Estava aberta a oportunidade para 
montar uma casa temática, projeto 
que acabou consumindo quase dois 
anos para ser concluído em função 
da pandemia.

Em setembro de 2021, a cafete-
ria Bombacafé finalmente abriu suas 
portas. “Temos imensa gratidão ao 

Comando do Corpo de Bombeiros 
pelo apoio incondicional ao projeto 
e a todos os policiais militares bom-
beiros, que agora possuem mais um 
motivo para se orgulhar. O espaço 
temático é deles. E lá poderão recep-
cionar e interagir com o público que 
os reconhece como os verdadeiros 
heróis da sociedade”, comenta Ned-
son Nobre, coronel da reserva da Po-
lícia Militar, empresário e gerente do 
Bombacafé.
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Primeiro equipamento 
autônomo com bateria 
recarregável 
A bateria recarregável da Máscara 
Autônoma G1 elimina a necessidade 
de pilhas ou bateria de reposição. O 
carregador portátil e compacto pode 
carregar até seis baterias de uma só vez 
além de reduz o custo de propriedade 
do equipamento sem necessidade de 
gerenciar um estoque de pilhas. 

Peça facial mais leve
A peça facial G1 foi projetada 
sem componentes eletrônicos 
para minimizar o peso, reduzir o 
estresse e a fadiga e melhorar o 
nível de desempenho geral. Esse 
design também significa que não 
há componentes eletrônicos na 
parte externa da peça facial que 
possam resultar em riscos de se 
prender em algum objeto durante 
o combate a incêndio.

Economia e Segurança 
Ao eliminar componentes 
eletrônicos, o preço é reduzido 
substancialmente, permitindo que 
as peças faciais de uso pessoal sejam 
uma medida econômica. A peça 
facial é equipada com prevenção de 
contaminação cruzada para reduzir 
a propagação de doenças quando as 
peças faciais são compartilhadas. 

Câmera Térmica Integrada
A Máscara Autônoma G1 com Câmera 
de Imagem Térmica Integrada fornece a 
TODOS os bombeiros a capacidade de 
ver em ambientes escuros e cheios de 
fumaça, auxiliando na rapidez e eficácia no 
combate ao incêndio, durante o rescaldo 
do incêndio e no resgate de vítimas. Essa 
visão é fornecida por uma câmera de 
imagem térmica integrada ao manômetro 
da Máscara Autônoma G1, eliminando a 
necessidade de carregar um equipamento 
adicional. Aprovado pela norma NFPA 
1801.

Entre no QR abaixo e descubra sobre 
inovação e tecnologia a serviço dos 
Bombeiros.

SAIBA MAIS 
SOBRE A MÁSCARA 
AUTÔNOMA G1
Acesse: tinyurl.com/g1msa

O que é segurança para você no combate ao incêndio? Apresentamos 
o LUNAR, um disposto sem fio que integra Câmera Térmica, troca de 
informações com o equipamento autônomo, alarme de movimento e 
o sistema de busca de Bombeiros chamado FAST (Firefighting Assisting 
Search Tecnology) - Tecnologia de pesquisa de assistência a incêndio 
onde o equipamento indica distância e direção do Bombeiro em perigo. 
Quer saber mais sobre os Bombeiros do Futuro? Entre no link abaixo e 
descubra como fazer parte dessa revolução:

EM BREVE: LUNAR

Acesse: us.msasafety.com/connected-firefighter/lunar



Notícias

Já está decidida a configuração do Museu do Corpo de 
Bombeiros da PMESP, carinhosamente chamado de 

Museu do Bombeiro Paulista. A instituição terá seu nú-
cleo central na estância turística de Olímpia, localizada 
a 430 km da capital, e englobará os outros polos de pre-
servação histórica do Estado. 

Hoje esse patrimônio encontra-se espalhado. Na ci-
dade de São Paulo estão o Centro de Memória do Cor-
po de Bombeiros, no bairro da Vila Mariana, dividindo 
espaço com o 2º SGB/1º GB; o Centro de Suprimentos 
e Manutenção do Material Operacional de Bombeiros, 
CSM/MOpB, na Vila Maria, que abriga mais de 30 via-
turas antigas; além do Núcleo de Preservação da Memó-
ria do Corpo de Bombeiros, célula de manutenção dos 
registros históricos do CB salvaguardado por um grupo 
de bombeiros veteranos. Há ainda o Centro de Memória 
gerido pelo 7º GB, em Campinas. Esses organismos con-
tinuarão suas atividades e deles virão as peças que com-
porão o acervo da unidade de Olímpia.

Além dos objetos históricos, o museu, administrado 
pela Fundabom, terá um parque temático interativo, com 
passeios em veículos antigos e atividades que simulem a 
rotina dos bombeiros como parede de escalada e atrações 
com realidade virtual.

Diferente do projeto inicial, lançado em novembro de 
2016, o prédio do museu não será construído. Para mini-
mizar o custo inicial, o espaço será cedido pela prefeitu-
ra de Olímpia, que está buscando a melhor alternativa. A 
expectativa, segundo Humberto Shigueo Shirotori, co-
ronel da reserva e coordenador do projeto, é que o mu-
seu abra suas portas em 2022.

Museu do Bombeiro 
Paulista terá 

parque temático

Três mil pessoas, entre militares e civis, participaram 
da 54ª edição da corrida Sargento Gonzaguinha, in-

cluindo 300 crianças. O evento, realizado pela Polícia Mi-
litar do Estado, por meio da Escola de Educação Física, e 
organizado pela Fundabom, aconteceu nos dias 11 e 12 
de dezembro, com largada na Escola de Educação Física 
da Polícia Militar, na Avenida Cruzeiro do Sul. No sába-
do aconteceu a Corrida Kids, para um público entre 4 e 
12 anos. No domingo foi a vez dos adultos, com percur-
sos de 15 km e 4 km.

Tradicional prova do circuito de São Paulo, a corrida 
nasceu para homenagear o sargento Luiz Gonzaga Ro-
drigues, campeão brasileiro nas provas de atletismo de 
1.500, 3.000 e 10.000 metros e duas vezes vice-campeão 
da São Silvestre. Seu falecimento precoce em 1967, aos 43 
anos, motivou a Força Pública a promover a primeira edi-
ção da prova no mesmo ano. 

Sargento Gonzaguinha 
chega a 54ª edição
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Evanildo da Silveira 

Portas  
corta-fogo,   
normas e  
aplicações

ITEM DE 
PROTEÇÃO 

PASSIVA 
FUNDAMENTAL 
EM QUALQUER 

EDIFICAÇÃO, 
AS PORTAS 

CORTA-FOGO 
GARANTEM 

NÃO SÓ A 
SEGURANÇA 

NA EVACUAÇÃO 
DOS ESPAÇOS 

QUANTO O 
ISOLAMENTO 

DE ÁREAS 
ATINGIDAS POR 

INCÊNDIOS, 
FACILITANDO O 
CONTROLE DA 
OCORRÊNCIA.

Feitas para retardar a propagação de 
incêndios, dando tempo para as 
pessoas deixarem o local, as por-
tas corta-fogo são indispensáveis 
para uma eficiente proteção nos 

prédios e construções, preservando vidas 
e patrimônio. De acordo com a Instrução 
Técnica nº 3, Terminologia de segurança 

contra incêndio, do Corpo de Bombeiros 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
trata-se de uma medida de proteção passi-
va, que não depende da ação inicial para o 
seu funcionamento.

O engenheiro Eliezer Martins, do setor 
de Engenharia de Portas Corta-Fogo, da 
Zeus do Brasil, acrescenta que elas também 

Porta corta-
fogo com núcleo 
de madeira para 

ambientes comerciais 
e industriais.
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Portas  
corta-fogo,   
normas e  
aplicações

servem para isolar o fogo, tornando possível 
a concentração do combate a ele. “É mais um 
dispositivo de controle das chamas, dentre o 
conjunto de itens que compõe o projeto de 
uma edificação”, afirma Eliezer.

De acordo com o major Alessandro Lima 
de Freitas, chefe de Divisão de Auditoria e 
Fiscalização do Corpo de Bombeiros de São 
Paulo, as portas corta-fogo são dispositivos 
móveis que, ao vedar aberturas em paredes, 
retardam a propagação do incêndio de um 
ambiente para outro. “Quando instaladas 
nos acessos das escadas de se gurança, pos-
sibilitam que os ocupantes das edificações 
atinjam os pisos de descarga com a integrida-
de física garantida”, explica. “O objetivo des-
sas portas é proporcionar a segurança para 
a saída das pessoas de uma área ou ambien-
te compartimentado em chamas.”

O mercado nacional é regido por quatro 
normas A BNT, que regulamentam a fabri-
cação, instalação e funcionamento de por-
tas que são utilizadas para proteção contra 
incêndios. A NBR 11742 trata das destina-
das à saída de emergência e as classifica em 
quatro classes de resistência ao fogo: P30 

(resistência mínima de 30 minutos), P60 
(60 min), P90 (90 min) e P120 (120 min). 

Segundo o gerente de Vendas da Scala 
SCI, Marco Antonio Lauro, essas portas são 
indicadas para instalação em antecâmaras 
e escadas de saída de emergência de edifí-
cios; no acesso a áreas de refúgio e a passa-
relas e intercomunicação entre edifícios; em 
corredores integrantes de rota de fuga; nas 
paredes utilizadas para compartimentação 
de risco; e no acesso a recintos de proteção, 
transformação e medição de energia elétri-
ca; bem como ambientes técnicos comerciais 
que representem risco de incêndio, como sa-
las de máquinas e de bombas. 

ESPAÇOS COMERCIAIS 
A segunda norma, a NBR 11711, regulamen-
ta as portas corta-fogo com núcleo de madei-
ra para isolamento de riscos em ambientes 
comerciais e industriais. “Ela fixa os requi-
sitos exigidos para fabricação, instalação, 
funcionamento e manutenção do produ-
to e vedadores corta-fogo de acionamento 
manual e com sistemas de fechamento auto-
mático em caso de incêndio”, explica Lauro.  

Outro exemplo destinado a locais de maior circulação.
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“Há seis tipos: de dobradiça, de correr, gui-
lhotina vertical ou horizontal, vedadores 
com dobradiça de eixo horizontal e veda-
dores fixos. Esses modelos são destinados 
à proteção de abertura para compartimen-
tação de ambientes comerciais e indústrias 

contra chamas, em paredes ou pisos, com 
até quatro horas de resistência.” 

Portas e vedadores de aço de enrolar re-
sistentes ao fogo são tratados pela terceira 
norma, NBR 16829. Ela divide esses dispo-
sitivos em três classes, conforme o seu tem-
po de resistência, determinado em ensaio, 
realizado de acordo com os procedimentos 
estabelecidos na ABNT NBR 6479. A norma 
prescreve como o desempenho de compo-
nentes de construção destinados ao fecha-
mento de aberturas em paredes e lajes deve 
ser testado e avaliado: PE-120 (120 minu-
tos), PE-180 e PE-240. 

De acordo com Lauro, o tempo de resis-
tência ao fogo das portas e vedadores de aço 
de enrolar deve ser igual ou superior à resis-
tência das paredes onde estão instalados, 
atendendo a uma das três classes de crité-
rio de integridade e resistência mecânica. 
“Esses dispositivos são destinados à prote-
ção de aberturas em paredes que integram a 
compartimentação horizontal e vertical, nos 
quais são requeridos valores de resistência 
às chamas de até 240 minutos.”

Por fim, a norma NBR 15281 trata de por-
tas resistentes ao fogo para compartimen-
tação de unidades autônomas e ambientes 
específicos de edificações. “Tais portas tam-
bém são classificadas em função do tempo 
de resistência que apresentam, que pode ser 
de 30, 60 e 90 minutos, como PRF-30, PRF-
60 e PRF-90, respectivamente”, explica Lau-
ro. “Para isso, devem atender aos requisitos 
de desempenho estabelecidos nessa norma, 
comprovados por meio de ensaio, e a outras 
condições constantes em regulamentações 
e especificações referenciadas.”

Quanto aos riscos a que as portas corta-fo-
go estão sujeitas, Martins, da Zeus do Brasil, 
diz que é indispensável que empresas desse 
ramo de segurança tenham as certificações 
ISO, garantindo assim um produto eficiente 
e dentro das normas. “O grande segredo está 
em seguir detalhadamente o que se prega na 
regulamentação”, explica. “Naturalmente,  

Evanildo da Silveira

A finalidade é 
sempre retardar 
a propagação 
do fogo, dando 
tempo para 
que as pessoas 
deixem o local.
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a devida adequação aos riscos vem da ava-
liação do Corpo de Bombeiros, na qual, em 
cima de um projeto de combate a incêndio, 
engenheiros e arquitetos realizam suas pro-
jeções construtivas, respeitando a premissa 
de segurança à vida, saúde e meio ambiente.”

Segundo Lauro, dependendo do tipo de 
edificação e finalidade de uso, há diferen-
tes riscos, definidos na IT 09, do Corpo de 
Bombeiros de SP. “Os Estado podem seguir 
as instruções técnicas de São Paulo ou legis-
lar sobre o assunto, pois há uma variável in-
findável de condições e situações que alte-
ram o grau de risco. Ele deve ser analisado 
por profissional competente, que deve defi-
nir os riscos e possíveis adequações para mi-
nimizá-los ou neutralizá-los.”

MANUTENÇÃO E PROCEDÊNCIA
Assim como em qualquer equipamento, de 
qualquer área, as portas corta-fogo também 
necessitam de uma boa manutenção. “Quan-
do falamos de itens de segurança, devemos 
ter em mente a preservação, funcionalidade e 
continuidade de uso”, alerta Martins. “Esses 
dispositivos estão sempre em funcionamen-
to. Por isso, peças como dobradiças, maça-
netas e pontos mecânicos precisam de uma 
maior atenção. Orientamos seguir o manual 
de instrução do fabricante, que traz as devi-
das recomendações, desde a instalação até 
a funcionalidade e manutenções.”

O engenheiro aproveita para dizer que 
hoje há novidades no mercado. “Existe um 
novo conceito de portas corta-fogo.” Até pou-
co tempo os produtos eram muito engessa-
dos, com um único padrão e acabamentos 
que não levavam em consideração a estéti-
ca da construção, por vezes destoando do 
perfil do imóvel. “Agora podemos encon-
trar modelos com evolução em sua compo-
sição, gerando uma maior segurança e ao 
mesmo tempo com um acabamento de alto 
padrão, desde a tradicional cor vermelha até 
visual simulando a madeira ou mesmo uma 

de vidro, respeitando sempre a premissa da 
segurança à vida.”

O gerente de Vendas da Scala SCI faz um 
alerta. “Um grande problema atualmente 
é a falta da qualidade e conformidade das 
portas corta-fogo. Durante anos, observa-
mos fabricantes com certificação, possuin-
do seus devidos selos de conformidade para 
atender à fiscalização do Corpo de Bombei-
ros, porém praticando o contrário de forma 

intencional, especialmente nos requisitos de 
isolante térmico e acessórios.”

Segundo Lauro, devido à globalização, 
há hoje somente uma empresa fornecedo-
ra de miolo isolante devidamente certifica-
da pelos órgãos fiscalizadores, que vem dis-
ponibilizando seu isolante para uma parcela 
dos fabricantes de portas corta-fogo do Bra-
sil. “O restante declara que fabrica ou adqui-
re de um terceiro, mas sem nenhum critério 
de fabricação ou certificação que possa ga-
rantir a qualidade do isolante que entrega 
ao mercado”, denuncia. 

Produto voltado 
à saída de 
emergência 
de edifícios.
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CONHEÇA A REVOLUCIONÁRIA SÉRIE PENTHEON

Com a nova série topo de gama Pentheon, a Holmatro 
oferece aos socorristas um desempenho sem restrições 
na execução da sua missão. A série consiste em 
quatro ferramentas de resgate revolucionárias que 
desafiam todas as ferramentas da categoria  existentes, 
independentemente se as mesmas são a bateria ou 
conectadas a uma bomba externa através de uma 
mangueira hidráulica.

AS FERRAMENTAS DE RESGATE MAIS RÁPIDAS DO MERCADO
As ferramentas trabalham a uma velocidade inigualável, 
que é importante nas operações de resgate, onde 
cada segundo conta. O sistema mecatrônico otimiza 
continuamente as configurações da bomba e do 
motor integrados para proporcionar um fluxo de óleo 
maximizado ao longo do intervalo de pressão total. 
Isto significa que, em cargas elevadas, as ferramentas 
Pentheon são incrivelmente rápidas.  

 

MÁXIMO CONTROLE SOBRE A FERRAMENTA
Um comando de controle com dois modos, para controlar 
totalmente a velocidade, permite ao socorrista alternar 
entre os modos de velocidade elevada e reduzida da 

ferramenta a qualquer altura da operação de 
resgate. Com estes dois modos, a velocidade 
continua proporcional em relação à percentagem 
de rotação do comando de controlo para a 
esquerda ou direita. Para máximo controlo sobre 
as ferramentas de resgate mais rápidas de sempre!

GESTÃO DA BATERIA MAIS SIMPLES
A funcionalidade de carregamento na própria 
ferramenta é outra característica única oferecida 
pelas ferramentas da Série Pentheon da Holmatro. 
A partir de agora, a bateria pode ser carregada 
enquanto estiver na ferramenta, que está 
conectada ao carregador através de um cabo de 
ligação magnético. A bateria que se encontra na 
ferramenta tem prioridade sobre aquela que está no 
carregador, a qual voltará a ser carregada quando 
a bateria na ferramenta estiver carregada a 100%. 
No máximo, podem ser ligados 3 carregadores de 
bateria a uma tomada ao mesmo tempo. Desta 
forma, é possível carregar automaticamente até 6 
baterias, quer se encontrem num dos carregadores 
ou numa das ferramenta conectadas ao carregador, 
sem qualquer interferência humana. 

REVENDEDORA EXCLUSIVA EM TODO O BRASIL

DESEMPENHO IRRESTRITO PARA SUA MISSÃO

EQUIPAMENTOS PARA RESGATE E SALVAMENTO

www.resgatecnica.com.br
contato@resgatecnica.com.br
@resgatecnica
(31) 3290-2300

http://resgatecnica.com.br


Tânia Galluzzi

O nome não poderia ser mais 
apropriado. Esperança, pa-
lavra que só de ser dita aque-
ce o coração de quem fala e 
de quem ouve. Esse clima de 

otimismo e de retomada da vida social e es-
portiva foi o cenário perfeito para a realiza-
ção da Corrida da Esperança. No domingo, 
28 de novembro, a prova marcou o retorno 
dos grandes eventos esportivos organizados 
pela gestão estadual e levou 14 mil pessoas 
a um dos cartões postais da cidade de São 
Paulo, o Obelisco do Ibirapuera.

No rosto dos participantes, e também de 
quem estava lá só para acompanhar, uma 
alegria confessa, mesmo que contida pelas 
máscaras de proteção, ainda tão necessá-
rias. Além delas, os corredores tiveram de 

VVERDEERDEESPERANÇAESPERANÇAQUATORZE MIL PESSOAS 
PARTICIPARAM DA CORRIDA 
DA ESPERANÇA, NA CAPITAL 

PAULISTA, PROVA REALIZADA 
PELA SECRETARIA DE 

ESPORTES DO ESTADO, COM 
ORGANIZAÇÃO DA FUNDABOM.
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apresentar comprovante de ciclo vacinal completo ou 
teste negativo para covid-19.

Realizada pelo Governo de São Paulo por meio da Se-
cretaria de Esportes do Estado, com gestão da Fundabom 
e organização da Iguana Sports, com apoio da Prefeitu-
ra de São Paulo, a prova contemplou os percursos de 5k 
e 10k, com o primeiro pelotão largando às 7h. A Corri-
da da Esperança foi patrocinada pelo Santander, Nuro-
mol, Sidney Oliveira, Sabesp, Kidy e Comgas.

Atletas 13.887

Feminino 7.528

Masculino 6.325

Largaram 11654

Idade média 41 anos

Corredora mais jovem 13 anos (Mariana Cardia Barreto e Silva)

Corredor mais jovem 14 anos (Gabriel Aparecido Marcari)

Corredora mais velha 90 anos (Expedita de Oliveira Paz)

Corredor mais velho 88 anos (Victor Futigami dos Santos)

Atletas por modalidade 5K – 8.331     10K – 5.522

A corrida em números
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Tânia Galluzzi

Finalizada a prova e a premiação, quem foi 
ao Ibirapuera pôde assistir aos shows de Da-
niela Mercury e Carlinhos Brown, acompa-
nhados pela São Paulo Big Band. Além das 
atrações musicais, foi montado um estan-
de de vacinação contra a covid no Obelis-
co, com o intuito de alcançar as pessoas que 
ainda não haviam comparecido aos postos 
para tomar a segunda dose da vacina con-
tra a doença. 

A preocupação com o bem-estar da po-
pulação esteve presente ainda antes da cor-
rida. Durante todo o período de retirada dos 
kits, no Ginásio do Ibirapuera, foi disponibi-
lizada uma carreta do programa Mulheres 
de Peito, da Secretaria da Saúde, oferecendo 
gratuitamente exames de mamografia. Bas-
tava às interessadas apresentarem RG, pe-
dido médico (não obrigatório para mulhe-
res de 50 a 69 anos de idade) e cartão SUS. 

O Instituto Butantan foi o homenagea-
do do evento. Logotipo, uniformes, kits e 
toda identidade visual trouxeram o verde e 
o branco, as mesmas da instituição, tão fun-
damental na retomada segura e gradual das 
atividades do estado, inclusive as esportivas.

Durante a corrida houve também a di-
vulgação do programa Bolsa do Povo e ex-
posição de equipamentos e cadeira anfíbia. 
Todo o recurso arrecadado com as inscri-
ções foi direcionado à Defesa Civil.
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Uniformes e artigos civis e militares

Rua Platina 789, Prado - Belo Horizonte MG
(31) 3504-4309       (31) 97527-0104

Rua General Deschamps Cavalcante 53 - Juíz de Fora MG
(32) 3214-7923       (32) 98857-3568

Fazendo o seu fardamento ser especial B
ra

in
st

or
m

http://bombechamas.com


Evanildo da Silveira

    Extintor 
portátil,  
      item 
essencial  
no primeiro  
     combate

CONHEÇA OS MODELOS 
E REGULAÇÕES DE UM 

DOS DISPOSITIVOS 
MAIS POPULARES NO 

COMBATE A PRINCÍPIOS 
DE INCÊNDIO.
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F
acilmente vistos em lugares de gran-
de concentração e circulação de pes-
soas, os extintores portáteis são fun-
damentais para o controle e combate 
a incêndios, principalmente no seu 

início. Por ser um cilindro de fácil transpor-
te e manuseio, sem a necessidade de utili-
zação de equipamentos adicionais, eles po-
dem ser operados pela maioria das pessoas. 
De acordo com a Instrução Técnica nº 3, do 
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, que trata da Termino-
logia de segurança contra incêndio, extintor é 
um aparelho de acionamento manual, por-
tátil ou sobre rodas, destinado a combater 
princípios de fogo.

De acordo com o major Alessandro Lima 
de Freitas, chefe de Divisão de Auditoria e Fis-
calização do CBPMESP, trata-se de uma me-
dida de proteção ativa, ou seja, que depende 
de uma ação inicial para o seu funcionamen-
to, seja ela manual ou automática. “Podemos 
citar como exemplo, além dos próprios ex-
tintores, hidrantes, chuveiros automáticos 
e sistemas fixos de gás”, enumera. “O portá-
til é um aparelho manual, constituído de re-
cipiente e acessório, contendo o agente que 
apaga o fogo, destinado a combater o princí-
pio das chamas.” 

O modelo sobre rodas (carreta) também 
é constituído em um único recipiente, mas 
com capacidade de agente extintor em maior 
quantidade. “As previsões de instalação desses 
equipamentos nas edificações decorrem da 
necessidade de se efetuar o combate imedia-
to ao incêndio, enquanto ainda é um ou mais 
pequenos focos”, explica Freitas. “O produto 
deve primar pela facilidade de manuseio, de 

forma a serem utilizados por homens e mu-
lheres com um treinamento básico.”

A localização do  aparelho extintor  deve 
ser sinalizada de forma adequada, isso é de-
finido pela norma ABNT 16820 Sistemas de 
sinalização de emergência - Projetos, requisi-
tos e métodos de ensaio. Além disso, há a mar-
cação de solo, requerida por regulamentação 
dos Corpos de *Bombeiros*, no caso a IT 20, 
que trata da sinalização. Há cinco tipos prin-
cipais de  cargas extintoras nos equipamen-
tos portáteis e sob rodas Água Pressurizada 
e Água Gás) indicados para combater princí-
pios de incêndios de classe A (materiais sóli-
dos que deixam resíduos, como papel, madei-
ra, tecido e borracha); Pós químicos usados 
em  fogos de classe B *(*combustíveis, líqui-
dos inf lamáveis, graxas e óleos); e de classe 
C (equipamentos energizados, com risco do 
fogo se alastrar para outros ambientes). Exis-
tem ainda os equipamentos a base de espu-
ma mecânica, que podem ser empregados 
em incêndios A e B.

Um quinto modelo é o extintor de pó quí-
mico seco (PQS), subdividido em dois tipos: 
a base de bicarbonato de sódio, para incên-
dios BC, e de amônia, que combate fogos de 
classe ABC. Para os de classe D (metais piro-
fóricos, como magnésio, lítio, potássio e alu-
mínio), existe o de cloreto de sódio. 

Afora esses, existem extintores especiais 
com carga de acetato de potássio diluído em 
água, que forma uma substância saponifican-
te, indicados para o combate a incêndio da 
classe K (óleos e gorduras vegetais) em co-
zinhas comerciais e industriais, devendo ser 
usado de maneira rápida. “Tem de ser ob-
servar o tipo de material que se encontra em 
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Evanildo da Silveira

combustão, para que se utilize o aparelho 
mais adequado e eficiente”, diz Marcos Coe-
lho, supervisor de Qualidade da Metalcasty, 
empresa fabricante desses equipamentos.

Não adianta, no entanto, ter um extintor 
se ele não estiver funcionando em perfeitas 
condições. Por isso, é importante uma boa 
manutenção. “Como a maioria dos equipa-
mentos, o produto deve passar por uma revi-
são periódica, visando mantê-lo em condição 
de uso com eficácia”, recomenda o engenhei-
ro Héctor Almirón, coordenador da área de 
extintores do CB-24, Comitê Brasileiro de 
Segurança contra Incêndio. 

MANUTENÇÃO E RECARGA
A lmirón lembra que as inspeções e ma-
nutenções estão definidas na norma NBR 
12962:2016 – Extintores de Incêndio - Inspe-
ção e Manutenção. A regulação estabelece que 
uma vez por mês deve ser feita uma conferên-
cia, verificando se o equipamento está insta-
lado adequadamente quanto à sua correta lo-
calização, classe e risco de fogo, sinalização, 
faixa de temperatura de operação, fixação ou 
apoio em suporte, desobstrução e fácil visua-
lização. É necessário ainda observar o aspec-
to externo em relação a danos e corrosão, e 
as condições do lacre, de modo a evidenciar 
a inviolabilidade do extintor de incêndio. Os 
prazos limites descritos para execução dos 
próximos serviços de inspeção e manuten-
ção deve ser igualmente verificados, assim 
como o quadro de instruções deve estar le-
gível e adequado ao tipo e modelo.

No caso dos aparelhos sobre rodas, de-
vem ser checadas as condições de uso do con-
junto de rodagem e transporte, adequação e 

condições aparentes da mangueira de descar-
ga, válvula, punho, difusor e cilindro para o 
gás expelente (ampola), e, quando for o caso, 
também o ponteiro do indicador de pressão 
na faixa de operação e a desobstrução do ori-
fício de descarga.

Coelho, da Metalcasty, acrescenta que a 
manutenção dos extintores portáteis é uma 
medida preventiva para que, em caso de si-
nistro, tenha sua utilização e eficácia confor-
me indicação do fabricante. “Além disso, é um 
serviço efetuado com a finalidade de manter 
suas condições originais de operação.” 

De acordo com a NBR 12962:1998 existem 
três níveis de manutenção. A de primeiro ní-
vel é geralmente efetuada no ato da inspeção 
por pessoal habilitado, que pode ser execu-
tada no local onde o extintor está instalado, 
não havendo necessidade de removê-lo para 
oficina especializada. A de segundo nível re-
quer execução de serviços com equipamento 
e local apropriados e por pessoal habilitado, 
e a manutenção de terceiro nível pressupõe 
a revisão total do aparelho, incluindo a exe-
cução de ensaios hidrostáticos.

No seu item 4.1.2, a norma NBR 12962 
também estabelece que a “frequência de 
inspeção é de seis meses para extintores de 
incêndio com carga de dióxido de carbo-
no e cilindros para o gás expelente, e de 12 
meses para os demais modelos.” O mesmo 
item recomenda maior frequência de ins-
peção nos equipamentos que estejam su-
jeitos a intempéries ou condições especial-
mente agressivas.

Os riscos de incêndio e a correta distri-
buição em função da carga de fogo da ocupa-
ção são especificados pela NBR 12693:2021.  
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“Há diferentes riscos”, explica o coordenador 
do CB-24. “O anexo A dessa norma contem-
pla a tabela A.1, que especifica os comumente 
encontrados, que são residencial, serviços de 
hospedagem, comercial varejista (lojas), edu-
cacional e cultura física, local de reunião de 
público, serviços de saúde e institucionais e 
industriais. Cabe ao projetista definir a me-
lhor opção para cada circunstância.”

A recarga do equipamento também está de-
terminada em norma, no caso a NBR 12962. 
A norma diz que a recarga deve ser efetuada 
considerando-se as condições de preservação 
e manuseio do elemento extintor recomenda-
das pelo fabricante. “Não é permitida a subs-
tituição do tipo dele ou do gás expelente, nem 
a alteração das pressões ou quantidades indi-
cadas pelo fabricante”, acrescenta o supervi-
sor de Qualidade da Metalcasty. “Outro pon-
to importante a ressaltar é que, ao realizar a 

recarga, deve-se observar que o agente extin-
tor tem que possuir certificado de conformi-
dade segundo as normas pertinentes.” 

Em relação à periodicidade de recarga, ela 
dependerá das informações do fabricante no 
caso do pó ABC. Já para os extintores à base 
de água e espuma mecânica, ela deve ocor-
rer em no máximo cinco anos. A exceção é 
o modelo à base de CO2, cuja recarga deve 
ser realizada apenas quando o agente apre-
sentar perda superior a 10% da carga nomi-
nal declarada.

Em termos de pressurização, há dois ti-
pos, a direta e a indireta. “A primeira é ado-
tada naqueles equipamentos em que o pró-
prio recipiente contém o agente extintor e o 
gás expelente”, explica Almirón. “No caso da 
indireta, o gás de pressurização está contido 
em um cilindro específico que pressuriza o 
recipiente no momento do uso.”

Evanildo da Silveira

A revisão periódica é 
fundamental e a norma 
determina que os extintores 
sejam verificados 
uma vez por mês.
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Chegou o livro  
que é uma importante 

fonte de consulta!

BAIXE O LIVRO GRATUITAMENTE 
Na página da Fundabom (pelo computador):  

www.fundabom.com.br/news/livro/
No site da Firek (pelo computador ou smartphone):  

www.firek.com.br

http://www.fundabom.com.br/news/livro/
http://www.firek.com.br
http://fundabom.com.br/news/livro/
http://firek.com.br


Parceria 
vitoriosa

Aildo Ferreira, 
secretário de  
Esportes do 
Estado de 
São Paulo

A Corrida da Esperança foi o se-
gundo evento fruto da união 
da Secretaria de Esportes do 
Estado de São Paulo e a Fun-
dabom . A pasta t raba l ha 

promovendo competições, eventos e ações 
esportivas nas oito regiões esportivas do Es-
tado. Ela também é responsável por im-
plantar e reformular espaços para prática 
das mais diversas modalidades, sempre 
em parceria com as prefeituras. Nesta 
entrevista, o atual responsável pelo ór-
gão, Aildo Rodrigues Ferreira, fala so-
bre a parceria selada para a realização 
da Corrida da Esperança, o impacto da 
pandemia e projetos da pasta. 

Jogador e fã de futsal, Aildo foi chefe de 
gabinete da Secretaria de Esportes entre os 
anos de 2013 e 2015, trabalho que o creden-
ciou a ser convidado para comandar a 
pasta a partir de janeiro de 2019, 
com a posse do governador 
João Doria.

Advogado, jornalista e geógrafo, com pós-
-graduação em Banking e Gestão em Crédito 
e Risco, Aildo trabalhou também como coor-
denador de Segurança Alimentar na Secreta-

ria Estadual de Desenvolvimento 
Social, sendo respon-

sável pelos progra-
m a s B om P ra-

to e Viva Leite.  
O sec ret á r io 
possui ex pe-
r iênc ia pro -
fissional tam-
bém no Poder 

Legislativo e 
na formulação 

de orçamentos 
p ú b l i c o s  e 

privados.

Entrevista
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Qual foi o ref lexo da pandemia  
na prática esportiva em São Paulo?
O impacto da pandemia na comunidade es-
portiva foi muito grande. Durante todo esse 
período, oferecemos todo suporte para re-
tomada segura das atividades, nos reuni-
mos periodicamente com federações, con-
federações e atletas. Desde outubro deste 
ano, retomamos nosso calendário esporti-
vo, respeitando integralmente todos os pro-
tocolos de segurança do Centro de Contin-
gência à Covid-19.

Que balanço o senhor faz da Corrida 
da Esperança, realizada em parceria 
com a Fundabom?
A Corrida da Esperança foi um sucesso e um 
momento histórico, marcando a retomada 
dos grandes eventos esportivos promovidos 
pelo Governo de São Paulo. Nosso agrade-
cimento especial à Fundabom por essa vi-
toriosa parceria.

Quais foram os resultados dessa 
corrida para o desenvolvimento de 
atividades esportivas no Estado?
Além dos cerca de 14 mil corredores e qua-
se 40 mil pessoas participando de todas as 
ações do evento, deixamos uma mensagem 
de esperança, de retomada da vida normal, 
claro, com todos os cuidados necessários. A 
Corrida da Esperança deixa um legado de es-
porte, esperança, saúde e qualidade de vida.

Qual o destino da verba arrecadada 
com as inscrições?
Toda a verba foi revertida para a Defesa Civil 
do Estado. Nesta época do ano, com a proxi-
midade da temporada de chuvas, a institui-
ção é muito demandada em todas as regiões.

Secretário, fale um pouco das 
próximas ações de sua pasta. 
Teremos cerca de R$ 60 milhões investidos 
em espaços esportivos no ano de 2022, o 
calendário esportivo completo em execu-
ção (com mais de 200 mil atletas partici-
pantes, de todas as faixas etárias e regiões), 
um grande campeonato de jogos eletrôni-
cos e muito mais.

Há possibilidade para novas parcerias?
A Secretaria de Esportes tem sempre espa-
ço aberto para parceiros de destacada com-
petência, como é o caso da Fundabom. Te-
mos todo interesse em desenvolver ações 
para população de São Paulo utilizando as 
mais diversas parcerias com o setor público, 
privado e sociedade civil em geral.

À Fundabom, novamente, meus agrade-
cimentos pelo trabalho de referência reali-
zado, em 2019, na Corrida da Mulher, e mais 
recentemente na Corrida da Esperança. Es-
pero poder estar junto com a fundação em 
breve e agradeço também pelo espaço para 
falar sobre nosso trabalho.
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I WEBINÁRIO DE TECNOLOGIA PARA A  
SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Fone: (11) 3842-2433 
www.drywall.org.br/

Resistência ao fogo é uma das principais proprieda-
des dos sistemas Drywall. A chapa de gesso para 
Drywall (chapa standard – ST; chapa resistente 

a umidade – RU e chapa resistente ao fogo – RF), prin-
cipal componente desse sistema, assegura maior prote-
ção contra o fogo em comparação com os materiais de 
construção de uso frequente. Isso se deve às propriedades 
do gesso. 20% do seu peso é água combinada quimica-
mente que, sob a ação do fogo, é liberada na forma de va-
por, retardando a ação das chamas em caso de incêndio.

A parede Drywall mais simples, com 73 mm de espes-
sura – composta por uma chapa de gesso Standard (ST) de 
cada lado de uma estrutura com 48 mm de largura – apre-
senta resistência ao fogo de 30 minutos (CF30). Mas po-
dem ser configuradas paredes com resistência de até 120 
minutos (CF120), utilizando-se, por exemplo, uma estru-
tura com 70 mm e duas chapas RF de 15 mm de espessura 
de cada lado. Esses são exemplos de como é possível proje-
tar vedações em Drywall de acordo com os requisitos de 
segurança de cada tipo de ambiente em uma edificação.

Paredes Drywall 
resistentes ao fogo

A Associação Brasileira do Drywall elaborou, com o 
apoio institucional do Corpo de Bombeiros do Estado 
de São Paulo, o Manual de segurança contra incêndio 
de paredes Drywall. Dirigido a profissionais da constru-
ção civil, da área de segurança ao fogo e de seguradoras, 
traz orientações detalhadas sobre como projetar e exe-
cutar vedações em edifícios residenciais e não residen-
ciais que atendam às exigências legais. Uma tabela com 
exemplos das principais tipologias de paredes e suas res-
pectivas resistências ao fogo complementa esse trabalho.

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

DE PAREDES 
DRYWALL

Rua Julio Diniz, 56 – cj. 41 – Vila Olímpia
CEP 04547-090 – São Paulo, SP

Tel. 55 (11) 3842-2433
www.drywall.org.br

Faça download do Manual de Segurança Contra Incêndio  
de Paredes Drywall pelo link https://drywall.org.br/manuais/  
ou solicite um exemplar pelo email drywall@drywall.org.br.
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Entre no site e conheça 
nossos produtos e serviços!

www.pplspci.com.br

Há 18 anos oferecendo soluções inteligentes 
para proteger sua empresa contra os 
prejuízos gerados por  incêndios.

http://jobeluv.com.br
http://pplspci.com.br


Memória

 A preocupação com o 
salvamento em altura

Menos intelectual 
e bem mais práti-
co e objetivo que 
o nosso conterrâ-
neo Luís António 

de Oliveira Mendes, ainda muito jo-
vem Conrad já desenvolvia atividades 
como bombeiro operacional sem, en-
tretanto, deixar de lado sua vocação 
empresarial, notabilizando-se tanto 
como bombeiro profissional, quan-
to como empresário do ramo de equi-
pamentos de combate a incêndios. Ele 

Parte 2

A escada que deu certo

EM 1824 NASCIA NA 
ALEMANHA CONRAD 
DIETRICH MAGIRUS E 
DESDE MUITO JOVEM 
TEVE SEU INTERESSE 
DESPERTADO PARA O 

COMBATE A INCÊNDIOS 
E SALVAMENTOS 

DE PESSOAS.

acompanhou toda a transformação da 
geração de força pelo vapor para os 
motores a explosão e foi seguido por 
seus filhos, que já em 1887 assumiam 
o controle das empresas criadas pelo 
pai, mantendo-as em constante aper-
feiçoamento e crescimento.
Suas principais marcas foram:
1872 – Produção de escada extensível 
de duas rodas e 14 metros de alcance.
1892 – Patente da escada giratória 
puxada por dois cavalos e 25 metros 
de alcance. 

Bombeiros em treinamento no páteo 
do quartel central, na década de 1910
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1904 – Patente da escada giratória 
com acionamento automático

Hoje, o nome Magirus é sinônimo 
de escada de bombeiro, da mesma for-
ma que Gillette é sinônimo de lâmi-
na de barbear. 

A NOSSA REALIDADE
Em São Paulo, o primeiro carro d’Es-
cada chegou por volta de 1894 e é o 
que aparece em fotos neste artigo, 
inicialmente puxado por uma pare-
lha de muares (na Europa eram pu-
xados por potentes cavalos), sendo 
posteriormente adaptado para ser 
tracionado por veículo a motor. Essa 
mesma escada manteve-se em servi-
ço ativo por mais de 50 anos e apare-
ce em relatório anual do comandan-
te do Corpo de Bombeiros em 1947 
(coronel Bio), que a relaciona como 
equipamento necessitando reparos, 
mas em uso. A marca dessa primei-
ra escada é Magirus.

A segunda escada a ser adquirida 
por São Paulo já é uma escada mecâ-
nica tracionada por um robusto mo-
tor a explosão de 70HP, que possibili-
tava velocidade de até 40 km/h. Era a  
Turntable, produzida na Inglater-
ra pela Merryweather & Sons, com 
alcance de 26 metros e totalmente 

motorizada. Ela foi adquirida em 1911, 
época em que foram compradas as pri-
meiras viaturas com motor a explo-
são, porém seu emprego operacional 
aconteceu por volta de 1914.

Veículo de escadas 
Merryweather em 1920

Veículo de tração animal, "Carro d’Escada"  com escada Magirus em 1894
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Memória

Atualmente ela faz parte do acervo de 
viaturas históricas do Corpo de Bom-
beiros de São Paulo. É a única viatura 
que restou de uma época em que se usa-
vam pneus maciços. Está batizada com 
o nome do coronel João Antonio Braz 
Neto, oficial com profundos conheci-
mentos de moto-mecanização e um dos 
responsáveis pela sua restauração.

Uma terceira escada mecânica che-
gou no ano de 1928, da marca Magi-
rus e com alcance de 30 metros. Essa 
viatura também está muito bem pre-
servada e faz parte do acervo de viatu-
ras históricas do Corpo de Bombeiros. 
Neste texto, as suas fotos aparecem 

identificadas pelo ano de fabricação. 
O Museu do Corpo de Bombeiros do 
Rio de Janeiro também possui em seu 
acervo, uma autoescada de 1916, mui-
to bem preservada.

A proposta de escada formada por 
lances sobrepostos e deslizantes evo-
luiu e incorporou todos os recursos 
oriundos de novas tecnologias, tais 
como comandos eletrônicos, mate-
riais leves e de alta resistência, compu-
tação, robótica etc.  O resultado disso 
tudo são máquinas cada vez mais so-
fisticadas e que permitem aos bombei-
ros atuais enfrentar as emergências de 
hoje, que também são infinitamente 

mais complexas que as do passado. 
Mas esse é um assunto para ser explo-
rado pelas novas e competentes gera-
ções de bombeiros.

A proposta de uma escada articula-
da, tipo sanfona, não prosperou, contu-
do o pioneirismo e o ideal da solidarie-
dade e amor ao próximo que o nosso 
conterrâneo da Bahia deixou são valo-
res dignos de enorme orgulho para to-
dos nós bombeiros brasileiros.

NILTON DIVINO D’ADDIO É CORONEL PM  
DA RESERVA, TENDO SERVIDO AO CORPO  
DE BOMBEIROS POR 21 ANOS. INTEGRA  
O NÚCLEO DE PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA  
DO CORPO DE BOMBEIROS.

Exercicio na Praça da Sé em dezembro de 1931
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Cursos Fundabom 1º semestre 2022
EAD

FEVEREIRO

• Procedimentos para CLCB

MARÇO

• Confecção de Projeto Técnico de Sistemas 
de Prevenção e Combate a Incêndios

ABRIL

• Detecção e Alarme de Incêndios

MAIO

• Projeto Hidráulico para Sistemas de 
Combate a Incêndios (Hidrante e SPK)

JUNHO

• Dimensionamento de Saídas  
de Emergências

PRESENCIAL

FEVEREIRO

• Primeiros Socorros - Suporte Básico de Vida

MARÇO

• NR-33 - Capacitação Inicial dos 
Trabalhadores Autorizados e Vigias

ABRIL

• NR-33 - Supervisores de Entrada

MAIO

• NR-33 - Capacitação Periódica dos Trabalhadores 
Autorizados, Vigias e Supervisores de Entrada

JUNHO

• Primeiros Socorros -  
Atendimento a Vítimas de Trauma

Informações e inscrições: https://fundabom.com/cursos/

Pela primeira vez, 
toda a legislação de 
Segurança Contra 
Incêndio num único livro

Ediçã
o Lim

itada

Apenas 1
.000 ex

emplares

RESERVE JÁ O SEU EXEMPLAR
https://fundabom.com.br/produto/ 
vade-mecum-com-exemplar-complementar/

(11) 3101.1772

Br
ai

ns
to

rm

Toda a legislação vigente, Código 
Estadual de Proteção Contra Incêndios 
e Emergências, Instruções Técnicas, 
decretos e portarias atualizadas

UM DOS DIFERENCIAIS DO BLOCO 
DVG SICAL É SER INCOMBUSTÍVEL 
E OFERECER RESISTÊNCIA AO 
FOGO SUPERIOR AOS BLOCOS 
CONVENCIONAIS. A EFICÁCIA E 
QUALIDADE DOS PRODUTOS DVG 
SICAL EM CASO DE INCÊNDIO SÃO 
ATESTADAS PELO INSTITUTO DE 
PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (IPT).

BLOCOSICAL.COM.BR
(31) 3079-1613      98231 8595

Br
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a 
D
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ig

n

Ensaio prático executado na fábrica da DVG Sical
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Eventos Fundabom 1º semestre 2022

ESPORTIVOS

• 19 de março: Corrida Super 17 – 
noturna – Mogi das Cruzes 

• 11 de abril: Corrida do Fogo – Barueri 

• Segunda semana de abril: Natação 
Equipada de Jacareí 

• 3 de julho: Corrida dos Bombeiros 
– Ipiranga/São Paulo
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E-mail: comercial@euro�re.com.br Whatsapp BR : +55 (11) 97733-5469
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todos los requerimientos de las instalaciones de detección de incendios.

Este modelo de central no es ampliable, disponiendo de serie de 2 lazos de detección, pudiendo controlar 
por cada lazo hasta 250 dispositivos, sin limitaciones en el número de detectores, pulsadores, sirenas y 
módulos a instalar en el lazo (1).

La comunicación y alimentación entre los dispositivos del lazo y la central se realiza a través de 2 hilos, 
la conexión de estos en el lazo soporta la no polaridad, en caso de utilizar los dispositivos sin aislador 
incorporado (2).

Dispone de una salida por relé para el estado de alarma y otra salida para el estado de avería, 2 salidas de 

Descripción

Cloud

Máxima Inteligência em Proteção de Incêndio 

SOLUÇÕES CONTRA INCÊNDIO
PARA EDIFÍCIOS 

fire  systems
eurof i re

Monitoramento 
Remoto


