
Telefone: (11)  4525-9317  / (11) 94223-8008 
E-mail: contato@rescuecursos.com 
Jundiaí, São Paulo e Angra dos Reis 

Tel: 55 555 5555 

www.acsegurancadotrabalho.com.br 

Slogan ou Lema da Empresa 

www.rescuecursos.com 

 

“NOSSOS SERVIÇOS TRAZEM 

QUALIDADE HUMANITÁRIA E  

JURÍDICA PARA TODOS NA   

EMPRESA” 

Exija sempre o credenciamento da 

 empresa no CREA e a ART do 

serviço prestado. 

MINISTRAMOS 

Todos os Cursos, Treinamentos de Se-
gurança e Saúde do Trabalho e Meio 

Ambiente no idioma que desejar. 

 

ELABORAMOS:  
 

Todos os tipos de Laudos e Pareceres 
Técnicos em atendimento ao M.T.E. en-

tre outros Órgãos. 

Laudos de Avarias e Perícias em geral. 
Projeto Técnico de Sistemas de Combate 

a Incêndio / A.V.C.B. 
Projeto Simplificado para A.V.C.B. 

Projeto de Linha de Ancoragem (Linha de 
Vida) conforme NBR 16.325-2. 

Projeto de Para-raios (S.P.D.A.) 

Prontuário NR 10 - PIE Prontuario de Ins-
talações Elétricas. 

Prontuario - Inventário NR 12 - Máquinas 
e Equipamentos. 

Prontuário NR 20 Inflamáveis e Combustí-
veis. 

 

LOCAMOS: 
 

Ambulância U.T.I. e Suporte Básico.  

Locação de Empilhadeiras (elétrica e 
Gás). 

Locação de Equipe de Resgate para aten-
dimento NR 33, NR 35, NR 10 e NR 34. 

Atendemos Sistemas de Área Protegida. 

(11)  3535-3734 (11) 94223-8008 

(11) 4525-9317 

Consulte-nos! Jundiaí, Medeiros 



Espaço confinado 

Capacitação NR 33 autorizado espaço confinado  

16 hs teórico e prático. 

Capacitação NR 33 supervisor de entrada espaço 

confinado 40 hs teórico e prático. 

Capacitação NR 33 de resgate específico 40 hs  

teórico e prático. 

Obs.: Leia o modelo da PET  na NR 33 e confira a 
obrigatoriedade da equipe de resgate.  

AUTORIZADO      SUPERVISOR   RESGATE 

Sistema de área protegida.  

Consiste em um contrato de prestação de  

socorro particular, onde o socorristas também são  

resgatistas, que atenderão os seus colaboradores 

em  ótimo tempo de resposta, trazendo vantagem 

humanitária e jurídica e atendendo as NR 10,  

NR 33, NR 34, NR 35 no que tange o item equipe 

resgate. 

 

Traba lho  em Al tura  

Real izamos três  níveis  de  t re inamentos para  

sua  empresa a tender  a norma NR 35.  

Capaci tação NR 35  n ível  t rabalhador  

autor izado 8  horas  curso teór i co e prá t ico .  

Capaci tação supervisor  t rabalho  em al tura  

24 horas curso teór ico e prát i co.  

Capaci tação resgate  especí f ico  40  horas  

teór ico e  prát ico.  

  CAPACITADO      SUPERVISOR         RESGATE  

Brigada  Emergênc ia  Ambienta l  

Possuir um time de brigada ambiental integrado 

com a brigada de incêndio irá minimizar os  

prejuízos em caso de acidentes e incêndios, tra-

zendo redução dos danos ambientais e materiais.  

Curso teórico e prático 16 hs, 24 hs e 40 hs.  

 

Curso  P ic togramas  GHS /  Amônia  

 

Somos um grupo de empresas em 

expansão com matriz em São Paulo,  

filiais em Jundiaí e Angra dos Reis,  

atendemos em todo território nacional e  

também no exterior em outros idiomas. 

A AC Segurança do Trabalho do grupo 

RESCUE está no  mercado desde 1992, 

somos especializados na capacitação dos  

trabalhadores de acordo com as Normas 

Regulamentadoras ( NRs). 

Possuímos uma equipe de engenheiros, 

técnicos consultores e resgatistas,  

focados nos valores de nossa empresa.  

Mantendo vivo o espírito de inovação e 

excelência em   segurança do trabalho. 

Somos uma empresa completa, pois  

atendemos todos os serviços em  

segurança do trabalho, temos inscrição 

no CREA SP. 

A AC Segurança do Trabalho foi consa-

grada em várias premiações e entrevistas 

para os mais importantes meios de  

comunicação. 






