
Experiência, Qualidade e Segurança!

Segurança em Altura
e

Espaço Conf inado



A Ultra Climber

Referênc ia  em so luções  em a l tura  e  espaços  conf inados ,  inves t imos  d ia r iamente  na
capacitação para treinamentos e serviços em altura (acesso por cordas), treinamentos de NR-33
16hs e 40hs e primeiros socorros, RCP e DEA . 
Sempre que solicitados, atendemos nossos clientes com elevado nível profissional e em conformidade com as normas 
e procedimentos nacionais e internacionais de segurança, qualidade e meio ambiente. Seja
nos treinamentos, na elaboração de procedimentos para trabalhos em altura ou nos mais simples 
serviços e consultorias, sempre atuamos com segurança, responsabilidade e profissionalismo,
trazendo para junto de nossa empresa confiabilidade e credibilidade.

Nossa equipe é formada por profissionais qualificados como engenheiros, técnicos de segurança do 
trabalho, professores de educação física, inspetor da polícia civil especializado em altura, instrutores
de primeiros socorros, RCP e DEA crendenciados internacionalmente e todos são escaladores que passaram por 
rigorosos  ciclos de treinamentos eespecializações, se empenhando em agregar conhecimentos para a sua empresa, e 
com isso garantir a melhor qualidade, e maior segurança em nossos treinamentos e serviços.

Agradecemos a todos os nossos clientes, amigos e colaboradores que contribuem com o nosso crescimento e 
aprendizado e principalmente a Deus, pois sem ele nada disso seria possível.

Esperamos atendê-los em breve em um de nossos treinamentos ou serviços.

Atenciosamente,

Paulo Henrique S. Pereira
Diretor Geral

Temos por Objetivos:

A melhoria contínua de nossos treinamentos e serviços;
Fortalecer a imagem da Ultra Climber junto ao público de interesse;
Difundir o conceito da prevenção em nossos treinamentos e serviços;
Oferecer treinamentos que serão parâmetro de segurança e qualidade.

Missão

Sempre buscar a solução mais segura para as necessidades de cada cliente;
Proporcionar o desenvolvimento seguro das atividades em altura, espaço
Confinado e nos atendimentos de Primeiros Socorros, RCP e DEA.

Visão

Ser referência em treinamentos e serviços no Brasil;
Ser reconhecida pela melhoria contínua de seus serviços e treinamentos.

Valores

- Clientes satisfeitos;
- Valorização das pessoas;
- Nenhum acidente registrado;
- A maior qualidade em treinamentos e serviços;
- Compromisso com a segurança e o meio ambiente.

SIPAT’s

Participamos de SIPAT’s “Semana Interna de Prevenção de Acidentes”
ministrando treinamentos e palestras sobre a prevenção de acidentes
para os trabalhos em altura e espaço confinado, correta utilização dos 
EPI’s, técnicas de trabalhos e resgates em altura e espaço confinado.

Workshop’s

A Ultra Climber desenvolve workshop’s de acordo com a necessidade
de cada cliente. 

seguindo o atual protocolo da American Heart Association dos EUA



Treinamentos oferecidos:

- Resgate em altura e espaços confinados;
- NR-33 vigias, trabalhadores e supervisores;
- Prevenção de acidentes para os trabalhos em altura;
- Resgate técnico em altura - Nível Básico e avançado;
- Sistema de proteção contra quedas para serviços e subidas em torre;
- Acesso por corda, intervenção e resgate em altura para Policiais e bombeiros;
- Acesso por corda (Alpinismo industrial) ABENDI - NBR’s 15.475 e 15.595 da ABNT;
- Primeiros socorros, RCP e DEA; atual protocolo da American Heart Association dos EUA.

Serviços em Altura

Através da técnica de “Acesso por Corda” que é chamada de Alpinismo Industrial 
e em conformidade com as normas regulamentadoras do Brasil e com as NBR’s 
15.475 e 15.595 da ABNT (associação brasileira de normas técnicas) e com 
profissionais certificados pelo IRATA (industrial rope access trade association) 
da Inglaterra, podemos afirmar a qualidade e a segurança de nossos serviços,
bem como a solução a necessidade em altura de cada cliente.

Abaixo alguns serviços oferecidos:

• Inspeção e laudos de EPI’i;
• Equipe de resgate em altura;
• Limpeza e manutenção predial;
• Manutenção de estruturas industriais;
• Montagem e desmontagem de estruturas;
• Colocação e retirada de baners de publicidade;
• Equipe de resgate para trabalhos em espaços confinados;
• Poda e controle de quedas de folhas de Palmeira imperial;
• Supervisores para acompanhamento de serviços em altura;
• Inspeção por meio de ensaio não destrutivo (LP, PM e ME);
• Manutenção, conservação e limpeza de shopping e edifícios.

Vantagens do “Acesso por corda”

• Maior agilidade e facilidade de movimentação;
• Melhor qualidade nos serviços em altura para a sua empresa;
• Diminuição do tempo de serviço, pois não perdemos tempo com colocação de andaimes;
• Os serviços são realizados em espírito de equipe, aumentando a segurança de todos envolvidos;
• Maior segurança para a sua empresa, pois todos os nossos colaboradores são altamente qualificados.  
 

   

 

Quando o coração pára, o atendimento imediato 
e de qualidade é fundamental para salvar uma vida! 

Treinamentos e Serviços

Além de ministrar treinamentos em conformidade com as normas regulamentadoras 10, 18, 33 e 
35 também usamos como referência as NBR’s 14.787, 15.475 e 15.595 da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). Nossos cursos de Primeiros Socorros, RCP e DEA, seguem o mais 
atualizados protocolos internacionais, NSC - National Safety Council e American Heart Association 
dos EUA e todos os nossos instrutores estão sempre se atualizando em novas informações, técnicas 
e equipamentos.

A Ultra Climber oferece os cursos de referência em atendimento a emergências, 
seguindo os mais rigorosos e atualizados protocolos em: Primeiros Socorros, RCP 
(ressucitação cardiopulmonar) e DEA (desfibrilador externo automático) criados pelo 
NSC - National Safety Council e , organizações norte 
americana que são líderes mundial na proteção da vida e promoção da saúde.

American Heart Association



Ultra Climber Consultoria, Treinamentos e Serviços em Altura LTDA. 
(11) 4063-9132 (21) 3186-6678 (31) 4063-9138 (41) 4063-9136 

contato@ultraclimber.com.br 

Apoiamos essa campanha
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