
Centro de Treinamentos
NORTHRIO 



Infra Estrutura

CENTRO DE TREINAMENTO:

A NORTHRIO também construiu um Centro de Treinamento com toda a infra
estrutura apropriada para treinamentos industriais para empresas que preferem
seus treinamentos fora do ambiente de Trabalho.



CURSOS TELEPRESENCIAIS
Estamos utilizando uma nova

metodologia e uma nova tecnologia,

a AULA TELEPRESENCIAL. A

reciclagem de 8h, continua 8h,

porém cada um em sua casa, no

escritório, no hotel ou mesmo na

empresa; usando o computador ou

o smartphone. O profissional

participa de forma integral da aula

(aulas, exercícios e prova). Método

participativo. Aulas ao vivo.

As empresas podem solicitar os

cursos das NRs RECICLAGEM e as

NRs TEÓRICAS.

Os cursos das NRs com prática

fazemos em sede ou in company.



Portfólio de Treinamentos - TELEPRESENCIAIS

A NORTHRIO oferece todos os treinamentos das Normas Regulamentadoras –
NRs na busca de um ambiente seguro para atividades profissionais, conforme
exigência do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. CURSOS DE RECICLAGEM
e das NRs Teórica – NR5 ; NR10 Reciclagem – NR10 SEP; etc



Portfólio de Treinamentos - TELEPRESENCIAIS

Reciclagem de 8h ou apenas que que possuem apenas teoria.
NR12- Reciclagem (Munck, Guindaste; Empilhadeira; Transpaleteira); 
NR13 – Formação e Reciclagem;
NR20 – Movimentação de inflamável básico ao avançado e Reciclagem;
NR33 – Espaço confinado Reciclagem.



A NORTHRIO possui uma equipe de profissionais especializada em
Segurança do Trabalho – Engenheiros e Técnicos – , todos com ampla
experiência de mercado. Português e Inglês.

Profissionais



Treinamento

Assessoria

In company

Laudos e 
Medições 

NORTHRIO  presente em todos os setores que buscam Segurança no Trabalho: 



Alguns dos Nossos Clientes:

Entre outros.





Localização da NORTHRIO
para treinamento presencial 

Facilidades para treinamentos na NORTHRIO:
• Na BR101 - em Ururaí

• Restaurante a 100 metros

• Hotel e Pousadas Próximos - a 2 KM

• Ônibus para na Entrada da Northrio; Estacionamento

• Certificados bilíngue emitidos no mesmo dia ou no 
máximo no dia   seguinte


