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SOLUÇÕES, INSPEÇÕES E ACESSO POR CORDAS

A RMR é uma empresa que conta com uma equipe 
multidisciplinar de profissionais altamente 
capacitados, qualificados e certificados, com ampla 
experiência na realização de atividades em altura, 
com elevado risco.

Desenvolvemos nossas atividades com planejamento, 
foco em segurança e qualidade do serviço executado. 

Além de operarmos com equipamentos certificados e 
em conformidade com as normas de segurança, 
nossas atividades são desenvolvidas com base em 
procedimentos operacionais específicos.
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

Operar de forma segura, idônea, rentável e responsável ambientalmente, na 
realização de serviços com acesso por cordas para os mais diversos ramos de 
atividades, promovendo a solução para nossos clientes.

Uma empresa de destaque na área de soluções em acesso por cordas, inspeção, 
manutenção, pintura, construção e montagem. Mantendo sempre a sinergia 
entre a segurança, qualidade e a produtividade, estabelecendo uma relação de 
confiança com nossos integrantes e clientes

Respeito à vida com a garantia do cumprimento dos procedimentos e normas de 
segurança, garantir aos envolvidos nas operações condições salubres de trabalho, 
executar todas as nossas tarefas de forma responsável preservando o meio 
ambiente e conduzir nossos negócios pautados pela ética e legalidade.



PRINCIPAIS SERVIÇOS RMR

Limpeza e conservação de fachadas;
Pintura Industrial e Predial;
Limpeza de tanques, vasos e silos;
Inspeção de pintura;
Inspeção de LP, PM;
Caldeiraria;
Drops Object Inspections;
Manutenção em torres;
Montagens e manutenção em estruturas metálicas;
Plantão de resgate;
Treinamentos.
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DE FACHADAS

Lavagem de fachadas de vidros;
Rejunte de pastilhas;
Pintura predial;
Instalação e remoção de painéis luminosos 
e letreiros;

Processo de  limpeza com lavadora de alta Pressão – 1650 PSI

RMR
QUALIDADE
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PINTURA INDUSTRIAL

Tratamento Mecânico;
Pintura Industrial;
Inspeção de Pintura.
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NR
33

Profissionais treinados nos mais altos 
padrões de segurança para as atividades de 
espaço confinado, trabalho em altura e de 
acesso por cordas.

LIMPEZA DE TANQUES
VASOS E SILOS

NR

35
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SERVIÇOS DE 
CALDEIRARIA
E SOLDA

Caldeiraria;
Solda;
Inspeção LP, PM.



Instalação e/ou remoção de equipamentos;

Pintura da parte estrutural;

Corte ou solda;

Montagem e/ou desmontagem da parte 

estrutural;

Apoio técnico operacional;

Equipe de resgate de apoio.

MANUTENÇÃO EM
TORRES



A RMR é uma empresa que conta com uma equipe 
multidisciplinar de profissionais altamente 
capacitados, qualificados e certificados, com ampla 
experiência na realização de atividades em altura, 
com elevado risco.

Desenvolvemos nossas atividades com planejamento, 
foco em segurança e qualidade do serviço executado. 

Além de operarmos com equipamentos certificados e 
em conformidade com as normas de segurança, 
nossas atividades são desenvolvidas com base em 
procedimentos operacionais específicos.

Realização de pintura industrial;

Soldagem;

Montagem Estrutural;

Limpeza Estrutural;

Equipe de Resgate de Apoio.

MANUTENÇÃO EM
ESTRUTURAS METÁLICAS



SERVIÇOS OFFSHORE



DROPS OBJECTS
INSPECTION

Realização de inspeção visual em torres de 
perfuração por meio de técnicas de acesso 
por Cordas, com o objetivo de identificar 
possíveis objetos que possam se 
desprender.

Emissão de relatório fotográfico com plano 
de ação de acordo com o Drops Manual.



MANUTENÇÃO EM
GUINDASTES

Realização de tratamento mecânico e
pintura industrial;
Realização de Drops Objects Inspection.



Limpeza de Tanques;
Pintura Industrial;
Calderaria;
Solda;
Inspeção de Pintura.

SERVIÇOS DE
DOCAGEM EM
ESTALEIROS



Fornecimento de equipe de resgate 
para trabalhos em espaço confinado 
e/ou trabalho em altura

PLANTÃO DE 
RESGATE
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TREINAMENTOS



TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS
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CIPA - Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes 
NR-05

Segurança e Saúde no 
Trabalho com inflamáveis 
e combustíveis - NR-20 
(Direcionado à postos de combustíveis)

Trabalho em Altura NR-35

Direção Defensiva (Direcionado à 
motoristas profissionais ou que exercem atividade 
remunerada)

Prevenção e Combate à 
incêncio - Teórico e 
Prático.



  

Entre em contato conosco.
Sua Empresa será tratada com extrema 

seriedade, qualidade e prioridade!

  
/rmracessoporcordas

 - Brasil | +55 21 98017-6675RJ

 - Brasil | +55 11 94372-8419SP

www.rmracessoporcordas.com.br
contato@rmracessoporcordas.com.br


