Informações sobre a avaliação da IRF na cidade de
Três Rios-Rj.
Instrutor: André Luis Rufino da Silva (Bill Pura Vida) Instrutor nivel três,
Instrutor de emergências médicas pela American Safety and Health
Institute e proprietário da Pura Vida Treinamentos.
Certificações disponíveis: Guia, líder de descida nível 3 e primeiros
socorros básico.
Idiomas disponivéis: Português, Inglês, Espanhol e Italiano.
Local: rio Paraibuna, Cidade de Três Rios, Rio de Janeiro, (Base empresa
Aventur rafting)
Datas: 3,4 5 de novembro de 2016.
Requisitos para participar da prova pelo e-mail abaixo:
Cronograma da prova:
1º dia
Curso básico de primeiros socorros e rcp com aulas teóricas e simulados
práticos com duração de 8 horas.
2º Introdução ao programa IRF, exames práticos para guias classe 3,
instrução de segurança e sinais.
3º Restante dos exames práticos, exercício de vira e desvira e exame
teórico e festa de encerramento.
Hospedagem:
Existe a opção de camping na empresa que irá sediar o evento e também
existem opções de hotel e pousadas na cidade (hospedagem não está
incluída no valor do curso)
Comida:
Existem opções de restaurantes na empresa e na cidade.
Para mais informações envie-nos um e-mail que a nossa equipe terá prazer
em esclarecer todas as suas dúvidas e orienta-lo da melhor maneira sobre a
participação em nossos cursos.

Contato: puravidatreinamentos@gmail.com
ou entre em contato pela pagina da Pura Vida Treinamentos no link abaixo.
https://www.facebook.com/puravidatreinamentos/
Te esperamos na água e boas linhas a todos.
Informations about the Irf assessment in Brazil.
Instructor: André Luis Rufino da Silva (Bill Pura Vida) IRF Instructor 3,
First Aid instructor level 3 for American Safety and Health Institute (ASHI)
and owner of Pura Vida Treinamentos.
Certifications Available: Guide 3 and basic first aid.
Languages spoken: Portuguese, English, Spanish and Italian.
Local: Paraibuna river, Três Rios city, Rio de Janeiro state, (Base of the
company Aventur rafting)
Dates: 3,4 and 5 of November 2016.
Requisites in the link bellow or by email:
http://internationalrafting.com/wp-content/uploads/2010/02/award-schemever4.1.pdf
Assessment schedule:
1º day
Basic first aid course and rcp with theoretical and practical simulations
with the duration of 8 hours.
2º Introduction to the IRF program, practical examinations for Class 3
guides, safety talk and signs.
3º Rest of the practical tests for class 3 guides, Flip drill challenge, theory
exam and closing party.
Accommodation:
There are options of accommodation in the company that will host the
event and also hotel options in town.

Food:
There are restaurants available in town and at the base that will be hosting
the event.
For more information send us an email and our team will be happy to
answer all your questions and orient you on the best way to participate in
our courses.
Contact: puravidatreinamentos@gmail.com
or in our facebook page in the link bellow.
https://www.facebook.com/puravidatreinamentos/
We hope to see you in the water...

