FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR
Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo
Boletim 07/2011
quarta-feira – 23/02/2011

1- Não recebemos aviso de atividades de saltos no PR para este final de semana

2- Campeonatos Paranaense de 2011 já agendados – montem seus times.
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
A FEPAR ainda está aberta a novas propostas de Clubes filiados.

3- Assembléia Geral Eleitoral CBPq 2011
Encerrado o prazo para inscrições de chapas para concorrer as eleições da CBPq
informamos que a única inscrita foi a chapa “Salta Brasil” da atual Diretoria que deverá ser
homologada durante a próxima Assembléia.
Lembramos que a Assembléia ainda sim ocorrerá no dia 18/03/2011 e que a FEPAR
estará presente. Propostas podem ser apresentadas para apreciação nesta assembléia, porém
qualquer proposta deve estar devidamente fundamentada explicando suas justificativas para
tal.

4- Recadastramento – ATENÇÃO
Lembramos que para concretização de quaisquer cadastramentos específicos como por
exemplo o de profissional ou credencial FAI, o recadastramento anual da CBPq 2011/12
deve ser já antecipado, caso contrário os demais não serão válidos. O novo vencimento da
credencial da CBPq virá para um ano a partir do último vencimento, desta forma não haverá
prejuízo nenhum para quem já antecipar.

5- 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, já temos recebido de vários instrutores e a partir do dia 31/03 aqueles que não
enviaram estarão operando irregularmente.
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.
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.

6- 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.

7- 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

