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CONVITE 

A Pro Krav Maga Brasil – Assessoria em Segurança Pessoal sediada em Teresina 

Piauí, em parceria com uma das maiores e mais renomadas Escolas de Krav Maga de 

Israel e do mundo, tem a honra de convidar V. Sr.ª e alunos a participarem do CURSO 

INTERNACIONAL DE INSTRUTORES CLASSE A – TKM. 

 
PROGRAMAÇÃO  
 O Curso acontecerá de 05 a 10 de agosto de 2018 (domingo à sexta feira); 

 Ministrante Mestre Ron Rotem 5º Dan Krav Maga - Treinador Internacional TKM; 

 Local: Sede da PKM – Av. Ininga 671, Fátima em Teresina PI; 

 Horário das aulas: das 08:00h as 14:00h (será fornecido lanche nos intervalos); 

 Duração de 40 h/a divididos em 06 dias; 

 Curso de formação de Instrutores Classe A (técnicas de faixas amarela e laranja); 

 Qualificação internacional da Traditional Krav Maga Israel; 

 Haverá aulas práticas e teóricas sobre (história do Krav Maga e TKM; anatomia, 

fisiologia, treinamento físico e primeiros socorros, aplicados ao Krav Maga). 

 
CERTIFICAÇÃO 

 Após a realização das avaliações (teóricas e práticas), os aprovados terão direito a 

dois certificados: um de Instrutor Classe A da TKM Israel e outro de um Curso de 

Extensão da Universidade Federal do Piauí-UFPI, com 40h/a; 

 
REQUISITOS 

 Ter conhecimento mínimo de Krav Maga, ser instrutor ou faixa laranja no 

mínimo; 

 Ter condições físicas e mentais para realização do curso; 

 Realizar a inscrição antecipada e o pagamento no referido curso; 

 Disponibilidade de horários para 06 dias contínuos de treinamento em 

Teresina. 
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INVESTIMENTO 

 Valor total do Curso U$ 800,00 podendo ser parcelado em R$ (reais) 8 X 400,00; 

com depósito em conta corrente à partir de janeiro; 

 Durante a realização do curso serão realizados 02 (dois) seminários didáticos 

em parceria com a Escola LEROTE (Ensino Fundamental) e Academia Profit e 

Blue Fit (Krav Maga para mulheres) obrigatórios do Curso, sem custo adicional. 

 
SEMINÁRIOS ADICIONAIS 

 Serão realizados 03 (três) seminários de 3 h/a adicionais no valor de U$ 200,00; 

não obrigatórios; 

 Valor unitário de cada seminário U$ 100,00; 

 Exército Brasileiro – Aplicação da lei e técnicas antiterror; 

 Batalhão de Operações Policiais Especiais - BOPE/Rondas Ostensivas de 

Natureza Especiais - RONE/PI – Técnicas com armas curtas e longas; 

 Sistema Prisional do Piauí – técnicas especiais na condução e imobilização de 

presos. 

 

ACOMODAÇÕES 

 Teresina é única capital nordestina que não é banhada pelo mar, no entanto, 

tem hospedagem boa e barata, pois o preço de um Hotel 4 estrelas variam de R$ 

300,00 a 150,00; 

 O local de realização do Curso fica ao lado de uma padaria padrão prime e um 

Shopping o que facilita a alimentação e minimiza gastos com deslocamentos; 

 Quem precisar de apoio para alojamentos poderemos disponibilizar junto ao 

Comando do Exército e Polícia Militar, com uma taxa de indenização simbólica, 

ressalto que as vagas são limitadas e devem ser reservadas com antecedência. 

 

MAIS INFORMAÇÕES 
 Prof. Andrade (86) 99812-0700; jbandradeneto@hotmail.com 
 Instrutor Jardielves (86) 99941-9245 
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