
Muitas empresas erroneamente acreditam que suas instalações estarão 
bem protegidas após o comissionamento de seus sistemas de sprinklers, 
como ocorre com outros de seus equipamentos de serviço predial, e que 

só é preciso intervenção quando a proteção contra incêndio não funciona. Mas 
a falta de cuidados adequados com equipamentos de proteção contra incêndio 
após a instalação pode resultar em incêndios graves mesmo em locais com 
sistemas bem projetados. Incêndios ocorrem em grande parte por problemas 
como válvulas indevidamente fechadas, sistemas de sprinklers desativados e 
falha no funcionamento de sistemas de proteção por manutenção inadequada. 
Este seminário destaca a importância de testes e inspeções para garantir o bom 
funcionamento dos sistemas de proteção contra incêndio quando necessário. 

O seminário abordará:
n  Os principais componentes do sistema de sprinklers e seu respectivo 

suprimento de água
n  A importância da supervisão, manutenção e testes de sistemas de sprinklers 

automáticos para garantir que eles funcionarão devidamente quando 
necessário 

n  Os tipos de equipamentos de proteção contra incêndio que precisam de 
manutenção, e a frequência em que ela deve ser realizada

n  Os programas de inspeção, testes e manutenção para sistemas de sprinklers, 
sistemas de proteção especial e sistemas de combate manual ao fogo 
necessários nas suas instalações, inclusive documentação efetiva

Quem deve participar?
n  Gerentes de manutenção
n  Engenheiros e técnicos de proteção contra incêndio
n  Gerentes e pessoal de saúde, segurança e meio ambiente
n  Gerentes e engenheiros patrimoniais
n  Representantes de empresas de administração predial e prestadores de 

serviços de proteção contra incêndio que realizam inspeções de válvulas, 
testes de alarmes e testes semanais em bombas de incêndio para clientes da 
FM Global

Data/local do seminário:
27 de novembro de 2018

Vitória Hotel Campinas
Av. José de Souza Campos 
(Norte Sul), 425 - Cambuí
Campinas, São Paulo 
Tel: 55 (19) 3755-8000

Idioma:
Português 

Inspeção, Testes e Manutenção dos Equipamentos de 
Proteção contra Incêndio

É essencial fazer reserva antecipada.  
Por favor, inscreva-se utilizando o formulário no verso.

Seminário informativo de nível básico - Duração: 1 dia

Estas informações estão disponíveis 
aos clientes da FM Global, apenas 
para fins informativos, como apoio 
ao relacionamento com os segurados. 
Não será assumida responsabilidade 
por ou em consequência do uso destas 
informações.

Inscreva-se hoje mesmo. E-mail ltamclienttraining@fmglobal.com.



Para inscrever-se:
Envie este formulário preenchido 
para 
Yngrid de Sá Ferreira
FM Global, por e-mail:
ltamclienttraining@fmglobal.com
ou tel. (11) 3077-3863

Custo do seminário:
Evento gratuito.
Máximo três participantes por 
empresa.

Horário do seminário:
Das 8h30 às 17h00, com 
almoço e coffee-breaks.

A confirmação e as instruções serão 
enviadas por e-mail.

Inscrição:
Solicito reserva neste seminário para as seguintes pessoas: 

Data do seminário: 27 de novembro de 2018

Nome: 

Função: 

E-mail:

Nome:

Função:

E-mail:

Empresa: 

Endereço:

Tel: Fax:

Nº de Índice da FM Global:
(Opcional, mas nos ajudará a processar a reserva mais rapidamente)

Observação: Este seminário está disponível somente para segurados da FM Global e prestadores 
de serviços que realizam inspeção, testes e manutenção regulares nas instalações dos segurados.

Encontre as soluções que precisa em www.fmglobal.com.

Informações para inscrição

Inspeção, Testes e Manutenção dos Equipamentos de 
Proteção contra Incêndio
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