FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR
Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo
Boletim 11/2011
quarta-feira – 23/03/2011

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

2- Campeonato Paranaense de V-4 – Londrina – RESULTADO
Aconteceu nos dias 19 e 20 de março em Londrina, aeródromo 14 Bis, sede da FLY
Paraquedismo, o Campeonato Paranaense de Paraquedismo Estrela de Velocidade - V-4.
Com a participação de 8 times este foi o maior Campeonato Paranaense dos últimos
anos, sendo 7 equipes formadas somente por atletas filiados a FEPAR e uma participando
como “open” com atletas filados a FEPAR e a Federação Paulista.
O apoio aéreo foi da aeronave Caravan da Fretax e foram concluídas todas as 3
rodadas previstas. O julgamento dos saltos foi realizado pela juíza regional Priscila dos Anjos.
Após o término dos saltos a classificação foi a seguinte:
FLY-PECOS Staff – media 12,17s – (Ronaldinho, Vitor, Neno, Tibi e Pelayo)
Oxygen – media 15,26s – (Jeffe, Guera, Gian, Peck e Bruno Caczan)
Pecos Gold – media 19,20s – (Andre de Paula, Ehlke, Vanessa, Moita e Anderson Molina)
Ham – media 19,75s – (Gugu, Baroni, Belgio, Xaveirinho, Joe e Ronaldinho)
Skydivers – media 28,14s – (Luis Vieira, Fernando, Marcelão, Paulo e Bruno Caczan)
Mandibulas – media 29,98s – (Macoto, Carlão, Caruso, Natália, Guga e Vadão)
Power Guido – media 32,57s – (Robson, Fabio Sanchez, Anderson Molina, Carol e Ehlke)
Com a contagem dos pontos da equipe da categoria Open, assumiu o segundo lugar a
equipe Djeris (Mandja, Saldanha, Matheus, Flavio Santoro, Paulão e Johny) formada por
atletas que praticam free fly e realizaram a formação em headdown com a média de 13,07s
A FEPAR agradece e parabeniza todos os participantes.
Acreditamos que a realização deste tipo de competição é muito importante para o
desenvolvimento técnico do esporte e nos colocamos a disposição dos demais clubes para
auxiliar na realização de outros eventos desta natureza.

3- Campeonato Paranaense de FQL-2 – 02 e 03 de Abril – Dois Vizinhos
Está marcado para os dias 02 e 03 de Abril no Aeródromo da Fazendo Mocelin, em
Dois Vizinhos, a Primeira Etapa do Campeonato Paranaense de FQL-2.
A organização do evento será do Clube Frango Loco com apoio FEPAR.
Os saltos acontecerão da aeronave PT-DYF, Cessna 182, a partir de 8.000 pés de
altura.
Serão válidos os primeiros 20 segundos a partir da saída da aeronave.
O Pool dos saltos será sorteado e apresentado aos times na reunião dos capitães
programada para o sábado de manhã com início dos saltos em seguida.
As equipes serão formadas por uma dupla mais um câmera, sendo que o câmera
poderá participar de mais de uma equipe.
Estão previstas 3 rodadas.
As inscrições poderão ser efetuadas até antes da reunião dos capitães ao valor de R$
30,00 por equipe.
Maiores informações e Boletim completo em breve no nosso
site www.fepar.org.br/home/?main=eventos/campeonatos/camp_fql2/camp_fql2_2011/camp_fql
2_2011_regulamento.php&voltar=1

4- Assembléia Geral Ordinária Eleitoral – AGOE – (NOTÍCIA DO BOLETIM CBPq)
Com a presença de 13 das 20 Federações filiadas (presentes: RS, PR, SP, RJ, MG, MS, DF,
BA, SE, PB, PE, AM e RR; ausentes: SC, ES, GO, CE, PA, RO e AC), foram aprovados o
Relatório de Atividades assim como a Prestação de Contas do ano de 2010. Concorrendo
como chapa única a atual Diretoria foi reeleita para o biênio 2011/2013.

5- Assembléia Geral Extraordinária - AGE – (NOTÍCIA DO BOLETIM CBPq)
-Os trabalhos foram iniciados com as 13 Federações presentes na AGOE, como primeiro
assunto da ordem do dia foi a homologação da proposta de filiação da Federação Maranhense
de Paraquedismo a qual foi homologada, tornando-se a vigésima primeira Federação filiada a
CBPq. Já com a participação da FMPQ, portanto com 14 membros efetivos presentes, deu-se
continuidade a reunião.
-No próximo assunto da pauta, foi aprovado por unanimidade uma majoração de R$ 5,00 (cinco
reais) na taxa de anuidade da CBPq, haviam dois anos que este valor não era corrigido e a
justificativa foi para reposição parcial da inflação no período oferecendo uma melhoria no
pagamento dos colaboradores da entidade. Este valor começará a ser cobrado a partir do dia 4

de abril de 2011, oferecendo, portanto a todos a oportunidade de efetuar o pagamento da
anuidade ainda pelo valor antigo, R$ 60,00 (sessenta reais) até o dia anterior àquela data. A
partir de então o valor será de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).
-Dentro do mesmo assunto, taxa de anuidade, a AGE deliberou e aprovou que deixe-se de ser
cobradas as taxas de anuidades em atraso.
- Apresentada pelo representante da Federação Baiana e aprovada por unanimidade pela AGE
o título de “Emérita Paraquedista”, a Sra. Andreza Clarinda Araújo do Amaral, pela heróica
atitude em tentar barrar as máquinas que acabaram por destruir a pista do aeródromo do
Aeroclube da Paraíba.
- Apresentado pelo representante da Federação Paranaense e aprovada por unanimidade pela
AGE o título de “Amigo do Paraquedismo” ao Sr. Fábio Marques da Silva Fernandes, que pela
sua superação em vencer seus problemas físicos, realizando um salto AFF, divulgou de forma
extremamente positiva o nosso esporte em todo o país.
- A AGE decidiu que se reforme o Código Esportivo no que tange a homologação de licenças
profissionais obtidas em cursos no exterior, fazendo-se que elas sejam válidas, deixando
estabelecido que num prazo de 60 (sessenta) dias após as eleições dos Comitês, que
acontecerão em abril, o CIS estabeleça a forma de homologação, sem a exigência que o
solicitante tenha de se submeter integralmente a um curso nacional.
- Finalmente, ficou estabelecido que o CIS deverá num prazo de no máximo 60 (sessenta) dias
após sua eleição em abril, designe no mínimo 01 (um) Diretor de Curso de cada uma das
modalidades profissionais em cada uma das 5 (cinco) regiões do Brasil.

6- Licitação Pública para o Campeonato Brasileiro de FQL 2011 – (NOTÍCIA DO BOLETIM
CBPq)
A Assembleia Geral da CBPq, embuida da função de Conselho Licitante para o Campeonato
de FQL de 2011; recebeu em 18 de março três propostas para realizaçào do evento em
envelopes lacrados indivuduais. Porém, todas as três propostas chegaram ao endereço
indicado no editalapós o horário limite de recebimento, estariam desta forma impugnadas. Afim
de não termos nenhum transtorno e não haverem demandas posteriores, a AG decidiu por
NÃO abrir os envelopes recebidos, mante-los lacrados e PRORROGAR o recebimento de
novas propostas e/ou retirada das existentes, conforme for o interesse dos licitantes, até as
17:00 horas do dia 30 de março próximo, a abertura dos envelopes será as 20:00 horas do dia
30 de março, em Curitiba, cidade sede da Presidencia da CBPq, na Rua Professor Manuel
Alecar Guimarães, 422. Definiu-se pelo mesmo Conselho que a abertura e qualificação das
propostas será realizada pela Diretoria da CBPq. O resultado será oficialmente informado no
dia 31 de março.

7- Eleições dos Comitês da CBPq – (NOTÍCIA DO BOLETIM CBPq)
No próximo mês de abril teremos as Eleições Diretas para a escolha dos
Membros dos Comitês da CBPq. Para os Comitês Esportivos (FQL, TRV, Pilotagem de
Velames, Eventos Artísticos e Paraquedismo Clássico) estão aptos a votarem e serem
votados todos os atletas regularmente cadastrados na CBPq desde que possuam
Categoria “A” ou superior. Para os Comitês Operacionais (CIS e CEM) estão aptos a

votarem e serem votados os Treinadores BBF, Instrutores ASL e AFF e os Pilotos
Tandem. Neste ano a eleição será via internet, os eleitores acessarão a cédula eleitoral
no site da CBPq e através de seus dados procederão ao voto.
Cada Comitê é formado por cinco membros, esta eleição não será individual, será
do grupo de trabalho interessado, desta forma os concorrentes devem organizar-se em
chapas de cinco pessoas indicando a qual Comitê pretendem concorrer. Uma mesma
pessoa poderá participar de até dois Comitês, mas um mesmo grupo de pessoas não
poderá dominar mais que um Comitê, ou seja, podem ser repetidos no máximo dois
nomes em cada diferente Comitê.
As chapas, compostas pelos cinco nomes e pela indicação a qual Comitê
concorrem, devem ser enviadas para o mail presidência@cbpq.org.br até as 24h00min
horas do dia 10 de abril de 2011. A partir do dia 15 de abril já deveremos ter no site a
cédula eletrônica eleitoral disponibilizada aos atletas categoria A ou superior,
regularmente cadastrados na CBPq e a votação será aberta. Do dia 15 de abril até as
24h00min do dia 30 de abril todos poderão votar. No dia 1 de maio serão apresentados
os resultados e os eleitos tomarão posse.
Os membros dos Comitês de Arbitragem, Gestor do CNP (CGCNP) e de Novas
Modalidades e Desenvolvimento Técnico (CNMDT) não são eleitos diretamente por
todos os cadastrados. No Comitê de Arbitragem a escolha será entre os árbitros
regulares, os membros do CGCNP serão escolhidos entre os condôminos do CNP da
forma que acharem melhor e os membros do CNMDT serão indicados pela Diretoria da
CBPq.
Dúvidas a respeito devem ser diretamente encaminhadas ao
mail presidência@cbpq.org.br

8- Tentativa de Quebra do Recorde Brasileiro – BRDT – Treinamento em Boituva dias 26
e 27 de Março – NESTE FINAL DE SEMAMA
Já está confirmado para o próximo final de semana mais um treinamento do BRDT para
a tentativa de quebra de recorde brasileiro que acontecerá no próximo mês.
Os atletas participantes do grupo interessados devem entrar em contato URGENTE
com a organização para maiores informações e confirmar sua participação neste
treinamento: brdt@brdt.com.br
Lembramos ainda que todos os atletas do grupo BRDT devem providenciar sua
credencial FAI para participar do evento.
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, para isto no site da CAB vá diretamente ao link:
PEDIDOS DE CARTEIRA FAI: http://cab.org.br/documentos/form_carteira_fai.pdf e siga
rigorosamente as instruções. Após imprimir e preencher a ficha lá existente, efetue o
pagamento, digitalize estes dois documento juntamente com sua assinatura e uma foto 3 X 4 e
envie por mensagem eletrônica para o mail: presidencia@cbpq.org.br. Atenção, todo o
processo é feito via internet. A demora em receber a credencial em seu endereço é de
aproximadamente 15 dias. 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.

Estamos a cerca de 30 dias do início do evento, vamos continuar com o trabalho de
mentalização das etapas do salto mantendo a energia elevada para chegarmos no Arizona
preparados para alcançarmos nosso objetivo.

9- Recadastramento de Profissionais 2011 – Última Semana para o vencimento das
credenciais
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.
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.
Alertamos a todos os profissionais que a partir do dia 31/03/2011 aqueles que
não tiverem enviado seu Resumo de Atividades bem como o Relatório de Atividades do
Clube para o qual trabalhou estará sem suas credenciais válidas e portanto
desamparado pela Federação e Confederação.

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 para o novo valor da anuidade CBPq que a partir de 04 de Abril passa
para R$ 65,00, depósitos feitos e recebidos via e-mail ou fax antes desta data ainda serão
aceitos no valor anterior, após esta data não serão mais aceitos os comprovantes
mesmo que o depósito tenha sido feito antes.

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

