


• SEJAM BEM VINDOS •

QUEM SOMOS:
A Prevenção Cursos e Treinamentos em Segurança do Trabalho é especializada em cursos e treinamentos de
qualificação, capacitação e aperfeiçoamento profissional.

NOSSO OBJETIVO:
Viabilizar o conhecimento e a qualificação, capacitação e aperfeiçoamento profissional através de um sistema de
ensino prático e fácil, para que qualquer pessoa possa estudar e se qualificar para o mercado de trabalho, garantindo
assim melhores oportunidades e destaque entre os demais.

NOSSA MISSÃO:
Atender com excelência às necessidades dos nossos alunos, clientes, colaboradores e comunidade pelo
desenvolvimento e oferta de cursos e treinamentos que contribuam para a melhoria da segurança, saúde, meio
ambiente e qualidade de vida, gerando riqueza de forma sustentável.

NOSSA VISÃO:
Ser empresa de referência, reconhecida como a melhor opção por nossos alunos, clientes, colaboradores
e comunidade, pela qualidade de nossos serviços e relacionamento.

NOSSOS VALORES:

► Conduta baseada nos mais altos padrões de ética;
► Comunicação clara, objetiva e precisa;
► Gerenciamento consistente e com foco nas expectativas dos clientes;
► Profissionalismo e respeito às pessoas;
► Transparência nos relacionamentos com base na responsabilidade e confiança.



CONHEÇA A NOSSA UNIDADE MÓVEL DE TREINAMENTO 

SIMULADOR MÓVEL DE
ESPAÇO CONFINADO E  TRABALHO EM ALTURA

“



• UMT – UNIDADE MÓVEL DE TREINAMENTO •

“Com a Unidade Móvel de Treinamento o cliente
recebe o treinamento em seu endereço, poupando
custos com o deslocamento de seus colaboradores e
tem, à sua disposição, um local de treinamento
adequado para as instruções práticas de acordo com
as exigências das Normas Regulamentadoras”.

Simulador Móvel de Trabalho em Altura
(NR 35) e Espaço Confinado (NR 33):


► Simulador com todos os recursos necessários 
para qualificação, capacitação e aperfeiçoamento 
profissional;
► Atendemos in-company em todo Estado do Rio 
de Janeiro;
► Melhor custo benefício para sua empresa;
► Treine, motive e engaje seus colaboradores;
► Simulados práticos e realísticos.



• GALERIA DE FOTOS •



Treinamento de Integração;

Treinamentos  

em conformidade

a Legislação Vigente:NR’S

CIPA;

EPI;

Segurança em Instalações Elétricas,  
Área Classificada, Lockout& tagOut;

Operação de Equipamentos de  
Movimentação de Carga;

Segurança na Manutenção de  
Máquinas e Equipamentos(Geral);

Ergonomia;

Atividades naConstrução Civil;

Seg. na Operação com Combustíveis  
e Inflamáveis;

Resíduos Industriais;

Segurança e rotulagem de produto  
químico;

Espaço Confinado;

Trabalho em Altura;
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Entre outros cursos e treinamentos, 

Contamos com mais de 40 temas!



QUANDO TIVER DÚVIDAS SOBRE A 
PREVENÇÃO, LEMBRE-SE QUE A 

SEGURANÇA TEM SEMPRE A RAZÃO.

“



• ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES •



cursosprevencao.com /cursos_prevencao

contato@cursosprevencao.com

98276-7763214104-7970

PREVENÇÃO
CURSOS E TREINAMENTOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO


