


PROJETOS -2017
 O instituto Bom Kombat

comunica á todos os
amigos e parceiros, suas
novas conquistas no

primeiro semestre de 2017.
Novas medalhas, novos
projetos, novas parcerias,
agora expandindo suas

atividades para a CAPITAL
de nosso Estado,
CURITIBA-PR.

TFC – Tatuquara Fight Combate e 
Campeonato FIGHT NIGHT II 

Parceria – PORTAL DO FUTURO do 
Tatuquara.

DISPUTA CINTURÃO – CFT MMA 

Seminário – MUAY TAI – Instituto 
Bom kombat



NOVA PARCERIA 
INSTITUTO BOM KOMBAT &

PORTAL DO FUTURO DO TATUQUARA 



O QUE FAZ O PORTAL DO FUTURO EM CURITIBA?
O Portal do Futuro é um programa para a juventude curitibana com o objetivo de
fortalecer as trajetórias dos jovens, na busca de melhor qualidade de vida para que
eles sejam os verdadeiros protagonistas de uma construção coletiva que enalteça
sua imagem positiva, seu pertencimento e efetiva inclusão social.

DA PARCERIA COM O INSTITUTO BOM KOMBAT

Com a missão de oferecer um futuro melhor á crianças, jovens e adultos em lugares
onde o poder público não alcança, é por meio do ESPORTE que o INSTITUTO
BOM KOMBAT, vem juntar forças com esse grande projeto em CURITIBA, tendo
em vista que o instituto por meio de seu fundador há anos já vem desempenhando
papel fundamental na sociedade mais carente da região metropolitana da Capital e
que agora ministrará aulas por meio de seus atletas na sede do PORTAL DO
FUTURO DO TATUQUARA em CURITBA, somando forças a sociedade só tem a
ganhar.





Disputa do Cinturão – MMA
campeonato CFT light - 2017

O instituto BOM KOMBAT, em mais um

campeonato pela disputa de cinturão, faz jus á

competência dos instrutores e de seu time.

Levou o cinturão e vem se colocando na

vanguarda de celeiro de campeões de todas as

modalidades de luta no cenário do Estado

Paranaense.

São novas promessas e resultados que

corroboram a importância do esporte no

desenvolvimento da sociedade.



Campeonato TFC

Taquara Fight Combate

Outro campeonato de MMA

em Curitiba onde o

INSTITUTO BOM KOMBAT,

alcançou o resultado de

mais duas medalhas,

revelando que o INSTITUTO

se consolida como o futuro

do esporte de contato no

Estado do Paraná.





Campeonato FIGHT NIGHT II 
Mais duas medalhas foram

conquistadas, entre elas uma

medalha de campeão

internacional de submission.

outra modalidade esportiva

que gera capital social á toda

a sociedade que participa,

além de trazer resultados

positivos para os municípios

que contribui com incentivos

a projetos que se vale do

esporte como alavanca

social.





Seminário de MUAY THAI   

INSTITUTO BOM KOMBAT

Mais um evento realizado pelo

INSTITUTO BOM KOMBAT, em sua

sede no município de Colombo.

Foi convidado para o evento o

CAMPEÃO MUNDIAL (Emerson

Bruce Lee), com técnicas e

orientações para o

desenvolvimento de atletas, sendo

e aberto á todas as pessoas e que

contou com grande número de

pessoas, inclusive crianças.







OBRIGADO!OBRIGADO!


