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40 anos, cuidando 
do que há de mais 
importante na 
sua empresa

Durante toda nossa trajetória, nenhuma 
palavra pode representar melhor a história do 
Grupo Sermacol do que confiança.

Prestar soluções integra-
das em serviços com alto 
padrão de qualidade para 
as atividades meio das 
empresas dos mais diver-
sos segmentos de merca-
do, proporcionando para 
essas empresas agilidade, 
competitividade e maior 
foco em suas atividades 

essenciais.
Ser líder, sólido, reconhe-
cido e confiável em todo o 
território nacional, o 
melhor grupo em produtos 
e serviços, sempre inova-
dor, buscando a excelência 
para atender às expectati-
vas dos clientes.

Promover ambiente de 
trabalho motivado e de 
crescimento, valorizando a 
liberdade de criação, 
oportunidade para o pro-
gresso pessoal e profissio-
nal, proteção à saúde, 
estabilidade de emprego e 
responsabilidade social.

MISSÃO

Expressar confiança
Estabelecer parcerias duradouras
Criar um espírito de união
Atuar com sinceridade, respeito e 
integridade

FOLOSOFIA DE TRABALHO

Atualmente, fazem parte do 
Grupo Sermacol cinco empresas 
que atuam em diferentes segmentos 
de mercado. Todas especializadas na 
prestação de serviço e orientadas pelos 
mesmos valores.

PADRÃO DE QUALIDADE 

VISÃO VALORES
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Possuindo 40 anos de experiência de 
mercado, e com uma das maiores e 
melhores estruturas técnicas e 
administrativas dentre as grandes 
empresas do ramo de prestação de 
serviços.

Investimos constantemente na 
modernização através de implementos 
tecnológicos e informatização de nossos 
setores, buscamos sempre levar aos 
nossos clientes o que há de melhor nos 
segmentos em que atuamos. 

Qualidade e tradição são duas 
características diretamente ligadas 
à história do Grupo Sermacol
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PREVENÇÃO E
COMBATE À 
INCÊNDIOS A Sermacol é o nosso pincipal orgulho, pois foi a 

primeira empresa do grupo, criada para atuar na área 
de Brigada de incêndio, atua hoje também nos segmentos 
de treinamento, sistemas preventivos e elaboração de planos 
de escape.

Todo esse trabalho é registrado e acompanhado pelos 
principais órgãos oficiais que são o INMETRO, CBMERJ E CREA.

Um serviço profissional 
realizado por especialistas,
seguindo as mais rígidas 
normas técnicas do 
segmento 

PRINCIPAIS SERVIÇOS
Bombeiro Civil;
Brigada de Incêndio;
Brigada em Eventos;
Bombeiro Civil Aeródromo;
Motorista;

ELABORAÇÃO DE PLANOS
Elaboração e Regularização de Projetos de Segurança Contra 
Incêndio e Pânico;
Equipe de Bombeiros Profissionais Civis especializada em 
eventos;
Elaboração de Planos de Segurança contra Incêndio e Pânico 
(Escape e Emergência);
Análise de Risco de Incêndio em Edificações e Áreas de 
Risco;
Consultoria Técnica de Combate a Incêndio em Edificações.

CURSOS E TREINAMENTOS
Curso de Formação e de 
Atualização de Bombeiro 
Profissional Civil

Nossas equipes de Bombeiro 
Profissional Civil são habilitadas 
pelo CBMERJ e trazem para os 
nossos quadros a doutrina e o 
conhecimento técnico adquirido 
nos Quartéis do Corpo de 
Bombeiros.

Para cada área é desenvolvido 
um conjunto de normas técnicas 
que norteiam as ações no dia a 
dia das equipes e que tem sua 
execução assegurada por nossa 
programação de reciclagens e 
inspeções periódicas.
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A SEGURANÇA 
COM QUALIDADE

A Front Serviços de Segurança opera com 
excelência porque utiliza os mais modernos vetores 
de proteção patrimonial e de segurança, sempre atenta à 
Legislação Vigente. Aprimorar as técnicas, oferecer 
modernos dispositivos físicos e conhecer a fundo a equipe são 
diferenciais da Front, que asseguram ao cliente tranquilidade e 
mais qualidade de vida.

Atuar no mais alto 
padrão de qualidade 
deve ser a prerrogativa 
de qualquer empresa de 
segurança patrimonial 

PRINCIPAIS SERVIÇOS
Vigilância Patrimonial
Segurança Eletrônica
Escolta
Instalação e Monitoramento 
de CFTV
Segurança de Eventos

ELABORAÇÃO DE PLANOS
Plano de Segurança
Plano de Contingência
Análise de Risco

CURSOS E TREINAMENTOS
Curso de Formação e de 
Atualização de Bombeiro 
Profissional Civil

Buscamos manter sempre o 
alto padrão de qualidade que a 
destaca no mercado de 
Segurança Patrimonial, através 
da prestação de serviços por 
meio dos mais modernos 
vetores de proteção 
patrimonial  e de segurança, 
sempre em sintonia com a 
legislação vigente. 

Atualmente, a segurança 
patrimonial tornou-se  cada 
vez mais necessária e urgente. 
Baseada nisso, a Front se 
destaca através de constantes 
aprimoramentos e de medidas 
de caráter técnico e disciplinar,  
além de adotar dispositivos  
físicos cada vez mais 
modernos  que tornem as 
ações mais consistentes. 
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NÓS TEMOS
O  PROFISSIONAL
QUE VOCÊ PRECISA
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Para atender a uma demanda cada vez mais 
exigente no mercado de trabalho, a Sathurno 
possui a expertise para selecionar os melhores 
profissionais, treiná-los com as especificações 
dos nossos clientes, buscando como resultado o 
seu empenho e produtividade.

A Sathurno tem por prioridade fornecer as pessoas 
certas para nossos contratantes, pois temos a 
certeza de que a conquista do sucesso faz-se através 
do potencial das pessoas.

Possuímos a competência para fornecer toda 
mão-de-obra especializada das mais diversas funções, 
como Recepcionista, Atendente Especial Bilíngue, 
Porteiros, Contínuos, Ascensoristas, Secretárias, 
Telefonistas, Operadores e outros.

A conquista do 
sucesso faz-se 
através do potencial 
das pessoas

PRINCIPAIS SERVIÇOS
Recepcionista
Portaria
Vigia
Controlador de Acesso
Mão de obra especializada
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É A MAIOR 
LIMPEZA!
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A qualidade de nossos serviços
é obtida associando fatores como 
treinamento e equipamentos à 
condições  humanas  

PRINCIPAIS SERVIÇOS
Limpeza e higienização de ambiente hospitalar
limpeza e conservação de Ambientes
Limpeza Urbana 
Coleta Hospitalar
Coleta Extraordinária
Limpeza Pós Obra
Diarista

A LIPA E 0 MEIO AMBIENTE 

o compromisso com a qualidade de nossos serviços não para por aí, a 
LIPA trata os resíduos coletados em conformidade com a legislação 
ambiental e as exigências do Ministério Público. Esses resíduos 
passam por um monitoramento   em que se destacam o Programa de 
Assistência e Manejo à Fauna que inclui:

- Disponibilização de área para dessedentação da fauna; 
- Sistema integrado de controle de entrada de resíduos;
- Enriquecimento vegetal das nascentes;  
- Sinalização na via interna ao empreendimento
- Monitoramento da qualidade da água;
- Cinturão verde;
- Implantação e operacao de viveiro de mudas 

Empresa atuante nos segmentos de limpeza e conservação comercial e 
industrial, limpeza urbana, coleta de lixo infectante e pérfuro-cortante, 
além de serviços técnicos.                    

Devidamente registrada na FEEMA, a LIPA se orgulha de ser uma 
empresa humana e ter, através do seu trabalho de varrição de 
logradouros, possibilitado  que a prefeitura de Nova Iguaçu 
recebesse uma premiação internacional sobre limpeza urbana.
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