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O curso começa sempre as 6a feiras, as 20h00min e terminam no domingo entre 16-17hrs. 
O curso não tem trotes, castigos físicos, mentais. Não tem correria, nem tem ligação com atitudes 
militares. Curso voltado totalmente para vida no mato. As instruções são no meio do mato na Serra 
da Cantareira. Haverá desconforto por meio de privação de luz, de alimentos, frio, calor, mosquitos 
etc... 
O curso está voltado para a busca de vestígios de presença humana e na navegação terrestre. 
Consideramos que a sobrevivência foi alcançada e que agora é necessária a busca por ajuda. O curso 
é mais dinâmico. 
As matérias e assuntos já tratados no básico serão alvo de cobranças a todo momento. 
Terão direito ao Certificado. Quem quiser o patch (brevê/bordado do curso) deve encomendar direto 
com o Coronel Montibeller. Valor de cada patch 20R$. 
Temos camisa à venda: 40 R$ mediante encomenda. Temos a venda também kits costura, pesca e 
fogo, todos artesanais. 
 
Antes do curso, recomendo: 
Alimentação, a base de carboidratos e proteínas. 
Hidratação acima do normal (3 litros por dia). 
Visite seu médico sobre suas condições físicas e solicite prescrição para o consumo de vitamina 
Complexo B e C, bons repelentes para mosquitos e carrapatos. 
 
Vestimentas: não há imposição, mas quanto melhor a proteção maior a segurança. Recomendo 
calças grossas, mangas compridas, roupas para o frio a noite, luvas (obrigatório), chapéu tipo HAT 
Australiano ou Panamenho, óculos de sol, calçado com cravos ou coturnos (tenho fardas e coturnos 
para alugar).  
 
Já existe um grupo formado no wathsapp sobre o turno em questão. Lá vamos tirar todas as dúvidas. 
Não dormirão em iglu ou barraca em nenhum dia. 
 
 
Tudo deverá estar dentro desse saco estanque tamanho médio (*M: 17 cm x 25 cm*) ( 
http://www.orientista.com.br/produto/904-conjunto-de-bolsas-impermeaveis-nautika ) 
Itens proibidos: 
- Isqueiros, fósforos, lança chamas, maçaricos. 
- Cordas, cabos, cordins, retinidas, fitilhos(*fio de nylon autorizado*). Deverão se valer dos 
cipós. 
- Barracas, mochilas. 
Após a conferência dos materiais pela DirEx, os materiais podem ir para um bornal (mochila 
não). 
 
Obrigatórios, dentro do saco estanque: 
Apito - espelho sinalização - bússola - kit costura - hidrosteril (purificador líquido ou clorin One) 
- canivete multifunção - 2 metros de paracord 550 - kit anotação (caderneta pequena e lápis) 
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Obrigatórios, fora do saco estanque: 
Luvas - bastão (cajado) - HAT pantaneiro ou chapéu australiano (boné não) - isolante - rede de 
dormir (sem corda para ancorar) - lata de leite ninho 400 gramas ou nescau. 
4 pilhas AA marca DURACELL 
-->Demais itens ou kits tudo liberados, inclusive comidas. 
Alimentação: por conta do aluno. A DIREX (direção do exercício) vai pré-posicionar um cachê 
contendo alimentos vegetais somente e em pouquíssima quantidade. 
 
O que a região oferece: 
Para chás: amora, ameixa, limão, jaboticaba! 
Para Consumo: cana de açúcar, amora, remela, taioba, taboa, limão galego, banana. 
Animais (haverá abate): coelho e codornas distribuídos pela DIREX (direção do exercício)! 
Quem tiver repulsa quanto ao abate não precisa participar dessa instrução. Contatar a DIREX. 
Deixem seus familiares avisados sobre o curso, data e local! Passem meu telefone, HAMILTON e do 
ANDRE para seus parentes para caso de emergências! 
Coronel 98488-4702 
Miltao 94751-3386 
Andre Rodrigues 99741-4807 
Endereço: Rua Cerros Verdes, SNr, Mairiporã. Entre buffet Itália e Espaço Cantareira (bairro de são 
vicente). Acesso pela Estrada da Roseira. 
Valor 300R$. 
Depósito em conta corrente de Marcelo Montibeller Borges 
Banco do Brasil,  
Agencia 7081-5,  
CC 190972-X,  
CPF 524.155.110-72 (escreva seu nome no MEIO do canhoto e envie via ZAP) 

 

Modelo do saco estanque 


