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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.



Centro de Treinamentos
NORTHRIO 



Fotos Externas: Área de 
Treinamento Industrial  

Fotos Externas: Espaço Confinado e Trabalho 
em Altura



Fotos Internas: Salas de aulas, Recepção e Escritório 



Localização da NORTHRIO 

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



Treinamento

Assessoria

In company

Laudos e 
Medições 

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



A NORTHRIO é uma empresa brasileira
que atua no desenvolvimento e
implementação de projetos, consultorias,
assessorias e treinamentos industriais com
ênfase em Segurança do Trabalho.
A partir da demanda do mercado e das
exigências das normas regulamentadoras,
a NORTHRIO desenvolve projetos e
conteúdos educacionais (gestão e
técnicos), visando tornar organizações e
pessoas aptas para exercerem suas
funções e atividades, com mais eficácia e
segurança.

A EMPRESA 

A NORTHRIO realiza seus projetos, sempre com foco na busca contínua da
redução de acidentes, da excelência na qualidade dos serviços ofertados, e,
sobretudo, na satisfação do cliente.



Portfólio de Treinamentos

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.



Portfólio de Treinamentos

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 e melhorias das relações
interpessoais e profissionais que interferem nos resultados da empresa
(eficiência, no trabalho de equipe, entre outros).



Portfólio de Treinamentos
A NORTHRIO possui um centro de Treinamento para práticas dos treinamentos
ou prepara o ambiente da empresa contratante para receber os treinamentos
solicitados.



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



Projeto de Adequação na NR12

Realizamos laudo, inventário e projeto em máquinas e equipamentos
conforme determina a norma nr12, com entrega ao final do projeto de
todos os registros e documentos (ART) necessários para fiscalização e
certificação do sistema de operação junto aos órgãos públicos.
Confira exemplos de máquinas e equipamentos que realizamos a
adequação à NR12:

• Máquina Injetora, sopradora e extrusora;
• Equipamentos industriais;
• Prensa hidráulica;
• Dobradeira;
• Ponte rolante;
• Torno mecânico;
• Serras;
• OUTROS.



Portfólio Laudos e Medições 

Medições Ambientais: 
Avaliação de Ruído – Dosimetria
Avaliação de Stress Térmico -
IBUTG
Avaliação de Vibração  
Avaliação Química- BTXE – Gases e 
Vapores químico
Avaliação Química- BTXE – Gases e 
Vapores químico
Avaliação Química- Fumos 
Metálicos
Avaliação Química- névoa

DOCUMENTOS:
PPRA;
LTCAT;
Insalubridade;
Periculosidade;
Ergonômico 



CURSO DA RESOLUÇÃO 168 – CONTRAN 

Cursos Obrigatórios para motoristas que exercem a 
função a partir da classe D. 

Todos os motoristas que conduzem, profissionalmente: 
• Passageiros; 
• Enfermos;
• Estudantes;
• Cargas Perigosos
• Cargas Indivisíveis 

* Estão obrigados a realizar tais cursos, segundo o 
CONTRAN. 



Manutenção Elétrica e Mecânica

• Montagem e Manutenção  de quadros de comando; 

Aterramento

• Medição de isolamento

• Execução em Instalações Elétricas prediais;

• Execução de Instalações industriais; 

• Manutenção Hidráulica 

• Manutenção em máquinas e equipamentos 

• Manutenção em bombas 

• Manutenção dutos 

• Manutenção em sistema de refrigeração. 



Alguns dos Nossos Clientes:

Entre outros.




