
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR 

Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo 

Boletim 05/2011 

quarta-feira – 09/02/2011 

  

1- Atividades no Paraná 

(Pedimos a todos os clubes que tenham atividades marcadas para a semana, sempre nos 
avisar até terça-feira para que seja publicada neste Boletim. Somente as informações 
recebidas por e-mail até na quarta-feira 08:00 da manhã serão publicadas neste Boletim) 

  

Dois Vizinhos 

Acontece neste final de semana, na Fazenda Mocelin em Dois Vizinhos atividades de saltos do 
Cliube Frango Loco com apoio da aeronave PT-DYF, Cessna 182. Cursos, Saltos Duplos e 
saltos para atletas. 

Informações: Marcos Mocelin (43) 9912-1212 e Junior Aver (46) 9118-7879 ou Nego André -
 negoandre@hotmail.com 

  

Ponta Grossa 

Neste final de semana a Head Down estará operando com no Aeroporto Municipal de Ponta 
Grossa com a Aeronave PT-COT. 

Saltos duplos, saltos para alunos e atletas em geral. 

Informações: (41)  9953-9188 ou contato@headdownpqd.com.br 

  

  

2- Treinamento para o Recorde Brasileiro 

            Foi um sucesso o evento que aconteceu no último final de semana, sexta, sábado e 
domingo em Campinas. 

            Com uma grande presença dos atletas inscritos para o Recorde, LOs e ainda com a 
participação de Dan BC, organizador do Recorde Mundial e um dos maiores nomes em “Big 
Way” do mundo, muitas informações técnicas foram transmitidas e exercitadas em queda livre 
para buscarmos o objetivo da quebra do recorde em abril próximo no Arizona. 

            O apoio aéreo foi feito pelo Exército Brasileiro com o Helicóptero Cougar, o tempo 
colaborou e os atletas puderam fazer uma média de 5 saltos no evento treinando os conceitos 
de Big Way apresentados por Dan e pelo time de LOs. 

http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=negoandre@hotmail.com
http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=contato@headdownpqd.com.br


            Temos certeza que com este treinamento mais a determinação de todos os 
participantes estaremos pronto para buscarmos o tão desejado 100 way. 

            Parabéns a toda organização, em especial a Carmem Pettená que conduziu o evento, 
pelo sucesso do mesmo. 

  

  

3- Campeonatos Paranaense de 2011 

            Já está no nosso site disponível os Boletins dos primeiros eventos competitivos oficiais 
FEPAR para este ano de 2011 - www.fepar.org.br/home/?main=eventos/eventos.php 

19 e 20 de Março – Londrina – Campeonato Paranaense de Estrela de Velocidade – V4 

20 de Março – Londrina – Desfio FQL-8 

02 e 03 de Abril – Dois Vizinhos – Campeonato Paranaense de FQL-2            

  

  

4- Pilatus no Brasil (NOTÍCIA DO BOLETIM CBPq) 

           Agora é real. Finalmente um sonho do paraquedismo brasileiro materializou-se. No final 
de janeiro o empresário curitibano Arno Young Júnior finalizou negociações para aquisição de 
uma aeronave "Pilatus Porter". A "nave" esta em fase final de construção e será entregue ao 
feliz proprietário em maio deste ano. Virá da Suíça voando, cruzando o Atlântico a partir da 
Madeira e chegando no Brasil por Recife. Após tramitações burocráticas deverá estar lançando 
a partir de junho deste ano. Para sua inauguração o Comandante Arno "Banana" Young esta 
programando um mega evento em um hotel 5 estrelas com uma Copa de FQL-4. A empresa 
que administrará as operações chama-se Drago Air e tem um site onde todos já podem 
cadastrar-se para receber informações diretas. www.dragoair.com.br . Os cadastrados 
participarão de um programa de fidelidade poderão manifestar-se on-line, receber descontos 
nos saltos ou na compra de produtos e ainda contarem com preços especiais a pacotes de 
saltos. Será uma nova revolução no comércio de saltos no paraquedismo nacional. Cadastre-
se agora! 

  

  

5- Recorde Latino Americano e Brasileiro Feminino de Maior Formação em Queda 
Livre (NOTÍCIA DO BOLETIM CBPq) 

           Encontra-se em franco desenvolvimento e com o apoio da CBPq, o projeto para a 
realização do Recorde Brasileiro e Latino Americano Feminino de Maior Formação em Queda 
Livre. Será realizado no Brasil neste ano de 2011 no dia 15 de novembro em local ainda 
indefinido. Todas as forças do paraquedismo brasileiro estarão unidas para o sucesso deste 
projeto. Aguarde mais informações em breve. 

  

  

http://www.fepar.org.br/home/?main=eventos/eventos.php
http://www.dragoair.com.br/


6- Delegação Brasileira Brilha em Dubai (NOTÍCIA DO BOLETIM CBPq) 

           O Atleta Diego Gabriel, que chefiou a delegação brasileira que esteve em Dubai na 
Copa Aberta de Paraquedismo realizada naquele país, nos trás boas notícias. 

           Competindo contra 140 atletas, o próprio Diego conseguiu um honroso 18 lugar em 
Precisão de Aterragem Individual, nosso Piloto de Velame Edson Pacheco alcançou a 37 
colocação entre 87 competidores. Nossos parabéns aos atletas brasileiros que foram a Dubai 
às suas próprias expensas e tão bem representaram nosso país. Confira todos os resultados 
no site do evento: http://www.eaa.ae/en/index.php?page_num=4 . 

  

  

7- Carnaval em Ubatuba (por Patty Juliaz) (NOTÍCIA DO BOLETIM CBPq) 

           UBATUBA CARNABOOGIE! Carnaval, praia, sol, mar e SKYDIVE! Saltos no aeroporto e 
na praia, saltos com L.O. e sem L.O., com macacão ou sem macacão. Todos com LPU. Saltos 
a 12 mil e saltos baixos, saltos TR, Freefly e Híbridos. Enfim, vale tudo, o que importa é 
diversão! Pacotes especiais para times e grupos. Hospedagem a partir de R$ 50/ pessoa. Em 
breve maiores informações. Paty Juliasz. skydiveubatuba@skydiveubatuba.com.br 

  

  

8- Credenciais FAI (NOTÍCIA DO BOLETIM CBPq) 

           Todos atletas que participarão de competições e recordes internacionais devem 
necessariamente possuir a credencial FAI. Para obte-la o solicitante precisa estar regularmente 
filiado a CBPq e encaminhar o pedido diretamente a entidade após preencher ficha e seguir as 
instruções que estão no site da Comissão Aerodesportiva Brasileira, CAB, www.cab.org.br . A 
demora em receber a credencial em seu endereço é de aproximadamente 15 dias. Alertamos a 
todos aqueles que irão participar do recorde brasileiro e sul americano em abril deste ano em 
Eloy, que este documento é necessário e a sua solicitação é de inteira responsabilidade do 
interessado. Não deixe para última hora por que não será atendido, antecipe e inicie hoje 
mesmo o seu processo. 

  

  

9- Recadastramento de Profissionais 2011 

            Lembramos que o recadastramento anual de profissionais deve ser realizado até o dia 
31/03 de cada ano quando vencem todas as licenças de profissionais. 

Para evitar atrasos e trabalharem de forma irregular orientamos que antecipem já seus 
pedidos. 

Inicialmente a credencial esportiva deste ano deve ser antecipada. 

Cada clube que realiza atividades no PR deve enviar a esta Federação uma relação 
dos lançamentos de aluno com nome completo, número da CBPq, data e local do salto, 
aeronave e instrutor(es) que participaram do lançamento. Ao final do relatório deve constar o 
nome dos profissionais que atuaram com a contagem de lançamentos realizados. 

http://www.eaa.ae/en/index.php?page_num=4
http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=skydiveubatuba@skydiveubatuba.com.br


Temos uma planilha padrão em Excel que pode ajudar no preenchimento deste 
formulário, os clubes que precisarem entrem em conato conosco. 

Cada instrutor deve mandar então seu relatório individual de recadastramento (também 
caso necessitem entrem em contato que enviamos o modelo) constando todos os seus dados e 
o resumo de lançamentos realizados para cada clube onde o aluno foi cadastrado. 

Lembramos que os lançamentos que não estiverem de acordo com o relatório 
apresentado pelo clube com os alunos devidamente cadastrados não serão aceitos. 

Estamos a disposição para ajudar neste processo de recadastramento e lembramos 
que esta comprovação de atividades através dos relatórios é obrigatória para a manutenção no 
quadro de profissionais. 

  

  

10- RECADASTRAMENTO 2011 

            De acordo com as normas da CBPq todas as credenciais tem validade de um ano a 
partir da emissão do PRIMEIRO cadastramento, daí por diante a “data base” de cada 
credenciamento será esta. As credenciais mais antigas que tinham a “data base” em 31/03 
mantém esta data. 

            Ao fazer o recadastramento a nova credencial virá com validade de UM ANO a 
partir do ÚLTIMO VENCIMENTO e não a partir do depósito, logo os atletas com 
credencial vencida a mais de um ano devem efetuar o valor correspondente a DUAS 
anuidades para que a mesma venha válida para o ano de 2010-11. 

            - Entrar no site www.fepar.org.br ir em Cadastros, preencher a ficha e clicar em Enviar. 
A ficha será enviada diretamente para a FEPAR. 

- Fazer os depósitos nas contas especificadas (Banco do Brasil e Itaú) e enviar os 
comprovantes via fax para (43) 3027-6265 (identifique o nome) ou então escaneado através de 
e-mail para fepar@fepar.org.br 

- Não serão aceitos cadastros sem o acompanhamento dos comprovantes de 
depósito da FEPAR e CBPq 

- Quando houver mudança de categoria ou qualquer habilitação, é 
INDISPENSÁVEL que seja enviado também a cópia da página inicial da caderneta 
assinada a mudança e também a página interna onde a mudança foi anotada, escaneado 
ou via fax. 

- Atenção às novas normas de obtenção de licenças, credenciamentos fora do padrão 
ou sem comprovação da alteração conforme normas da CBPq serão emitidos com a 
habilitação que consta no sistema e seguindo as mudanças previstas no código. 

  

  

 

 

http://www.fepar.org.br/
http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=fepar@fepar.org.br


11- Fotos para o site da FEPAR 

No nosso site www.fepar.org.br temos a página inicial reservada para aquelas fotos 
que registram aquele momento que somente o paraquedismo nos proporciona. Envie a sua 
para o nosso endereço fepar@fepar.org.br 

  

  

   

MANTENHA-SE ATUALIZADO, A SEGURANÇA DEPENDE DISSO. 

Leia semanalmente os boletins da CBPq e da FEPAR 

  

BOM FINAL DE SEMANA A TODOS 

 

http://www.fepar.org.br/
http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=fepar@flypqd.com.br

