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Boletim 26/2011 

quarta-feira – 13/07/2011 

  

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

  

  

2- Mudança de Diretoria FEPAR 

Comunico a todos que este é meu último Boletim como Presidente desta entidade da 
qual estive a frente durante duas gestões. 

Gostaria de agradecer a todos os clubes, instrutores, atletas e alunos pela confiança 
depositada e me desculpar por quaisquer falhas ou faltas apresentadas. 

Em virtude do infeliz acidente ocorrido na tarde de sábado momentos antes da 
realização da Assembléia Geral Eleitoral, prevista para o final da tarde de sábado, conforme 
anunciado em edital, a mesma não foi realizada e como há apenas uma chapa para assumir a 
Federação ficou então marcada uma Assembléia em caráter de urgência para o início da noite 
de hoje para dar posse a nova diretoria. 

Todos os relatórios de despesas, atividades,prestação de contas e documentos ficarão 
em posse da nova diretoria e a disposição de quem queira solicitar. 

Mais uma vez obrigado e sucesso a nova diretoria: 

- Presidente:Claussius Sgarbi (Tibi) 

- Vice: Antonio Carlos Favretto (Guga) 

- Diretor Técnico: Fabio Pelayo 

- Diretor Financeiro: Fernando Barbalho 

- Secretário Geral: André de Paula Soares 

  

  

3- Colisão de Velames – Conscientização de todos 

Infelizmente tivemos no último sábado, dia 09/07 em Londrina, um trágico acidente com 
a colisão de dois velames a cerca de 80 metros de altura vitimando Luis Gustavo Machado da 
Silva e Rafael Cescato. 



Primeiramente gostaríamos de prestar mais uma vez os sentimentos a todos familiares 
e amigos. 

Está sendo feito por esta Federação o relatório completo do episódio para analisar 
todos os fatos no intuito de procurarmos aumentar a segurança no nosso esporte. 

Adiantando algumas informações iniciais, ainda extra oficiais, podemos dizer que os 
dois paraquedistas haviam saltado no mesmo grupo de 5 paraquedistas que faziam um salto 
de deslocamento. A abertura de todos ocorreu normalmente e vinha já na final para pouso. As 
condições do tempo estavam normais, sem nuvens e com o vento alinhado com a reta de 
pouso. Ambos vinham em procedimento de pouso padrão (não de alta performance) na área 
comum de pouso, no sentido padrão, quando já na final o atleta Rafael estava um pouco acima 
do Luis Gustavo e de forma precipitada fez uma curva de aproximadamente 360 graus 
provavelmente com a intenção de pousar mais perto do alvo e sem ter visto o Luis Gustavo 
colidiu com o velame dele ficando preso e entrando em giro até colidir com o solo. 

Salientamos que ambos eram paraquedistas experientes e que conheciam as normas 
de pouso já tendo saltado diversas vezes no mesmo local e inclusive juntos, porém uma 
manobra efetuada na hora e local errado ocasionou o acidente. 

A idéia não é tirar conclusões ou apontar culpados e sim APRENDER e procurar 
EVITAR futuras situações. 

  

Como também um dos membros do CIS comunico que estamos já desenvolvendo um 
trabalho na busca de Regras e Padrões para minimizar estes acidentes e gostaria de contar 
especialmente com a ajuda dos instrutores mais experientes para formatarmos estas normas 
padrões a serem seguidas em todo Brasil, sendo que na verdade a maior parte delas já é o que 
ensinamos nos cursos de primeiro salto e devemos estar sempre reforçando, se for o caso 
punindo os que descumprirem. 

  

Alertamos a todos para termos a consciência que muito mais importante do que pousar 
perto do alvo ou dentro da área, é pousarmos todos em SEGURANÇA. 

O SENTIDO e DIREÇÃO de pouso de todos os paraquedistas na decolagem deve ser 
o mesmo para evitar rotas de colisão. 

Após o início do tráfego para o procedimento de pouso SOMENTE devem ser feitas 
curvas PREVISÍVEIS e de até 90 graus. 

SEMPRE olhar atentamente para onde o paraquedas irá antes de fazer uma curva,... o 
“olhar” antes da curva não é para simplesmente para dar referência, mas sim para 
CERTIFICAR que irá para um espaço livre. 

A segurança de TODOS cabe a TODOS, então cada um deve estar atento a situações 
de perigo e procurar relatar aos responsáveis de cada área de saltos. 

Vamos procurar seguir tudo aquilo que é ensinado no curso e nos briefings de salto. No 
caso de descumprimento vamos procurar estabelecer normas mais rígidas para aqueles que 
apresentarem situações de risco. 

Lógico que não podemos dizer que nunca ninguém irá cometer um erro, mas vamos 
procurar ao menos ter na cabeça que muitas situações podem ser evitadas se SEGUIRMOS o 
padrão. 



  

Este trabalho não cabe apenas ao CIS, CBPq, Federações ou RTA,... é um trabalho 
que cabe a TODOS!!! Cada um que presenciar situações de risco deve informar o responsável 
auxiliando nesta fiscalização. 

É um trabalho duro que não acontece “do dia para a noite” mas podemos ir embutindo 
na cabeça de todos esta filosofia. 

Abraços a todos e desculpem o desabafo, pois não queremos perder mais amigos de 
forma tão trágica. 

  

  

4- Campeonato Paranaense (e Open) de Precisão e Pilotagem de Velame – 28 a 31 de 
Julho – Paranaguá 

            Está confirmada a realização dos campeonatos paranaenses de Pilotagem de Velame e 
Precisão no Aeroporto Municipal de Paranaguá entre os dias 28 a 31 de Julho com a 
organização do clube Arranha Céu e apoio CPV, FEPAR e Vertical Speed. 

            Haverá a presença de Juiz Nacional de PV e o novo sistema de “Gates” eletrônico do 
CPV. 

            O evento será válido para o Ranking Nacional Oficial do CPV e CPC. 

            Atletas filiados a outras Federações estão convidados a participar com classificação 
separada para o Paranaense e Open, sendo que para o Ranking valerá somente a maior 
pontuação obtida. 

O Pond estará pronto para a competição e serão disponibilizadas duas aeronaves 
Cessna 182 para o evento. 

A taxa de inscrição será de R$ 50,00 para cada evento e já estão abertas através do e-
mail fepar@fepar.org.br ou cpv@cbpq.org.br 

            O evento fará parte das comemorações do aniversário da cidade e promete várias 
atrações. 

  

  

5- Pré Curso para Instrutor AFF – 25 a 29 de Julho 

Como não houve confirmação de inscrições até a data limite para recebimento das 
orientações para envio das documentações prévias o curso foi CANCELADO. 

Porém fica marcado para a mesma data um pré curso para os interessados entre os 
dias 25 a 29 de Julho com os seguintes objetivos: 
SABER USAR O CHECK LIST E O MEMENTO; 
SABER OS OBJETIVOS E A SEQUÊNCIA DE TODOS OS NÍVEIS; 
RESPONDER A PROVA EXIGIDA ANTES DO CURSO; 
SABER TODAS AS NORMAS REFERENTES À INSTRUÇÃO E AO PROGRAMA AFF; 
COMPREENDER OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO; 

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


SABER QUAL É O COMPORTAMENTO E AS AÇÕES DO JM EM CADA FASE DO SALTO: 
PREPARAÇÃO, EQUIPAGEM, EMBARQUE, SUBIDA, SAÍDA, QUEDA-LIVRE, NAVEGAÇÃO, 
POUSO, DEBRIEFING; 
DOBRAR CORRETAMENTE UM STUDENT; 
PROCEDIMENTOS DE CHEQUE DO EQUIPAMENTO, CONHECENDO TODAS AS 
POSSIBILIDADES DE PROBLEMAS QUE PODEM ACONTECER; 
TREINAR OS PROBLEMAS E SOLUÇÕES QUE SERÃO ENCONTRADOS NOS SALTOS DE 
TODOS OS NÍVEIS; 
REALIZAR SATISFATORIAMENTE OS SALTOS DE TREINAMENTO; 
COMPREENDER O QUE OS AVALIADORES ESPERAM DO CANDIDATO NOS SALTOS DE 
AVALIAÇÃO EM CADA UMA DAS FASES DO SALTO;  
COMPREENDER QUAL É A POSTURA ESPERADA DE UM JMAFF NO SEU DIA-A-DIA NA 
ÁREA DE SALTO; 
SABER A DOCUMENTAÇÃO QUE ELE TEM QUE APRONTAR PARA PODER SE 
MATRICULAR NO CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTOR AFF;  
CONHECER A NOVA DIDÁTICA DO CIS, BEM COMO A PSICOLOGIA A SER UTILIZADA 
COM ALUNOS; 
UTILIZAR CORRETAMENTE A METODOLOGIA DE ENSINO DO NOVO PADRÃO DAS 
EMERGÊNCIAS; 
AO FINAL DO CURSO O ALUNO APROVADO SAIRÁ COM A FICHA  PREENCHIDA E COM 
UMA CARTA DE INDICAÇÃO (SE FOR O CASO). 
  
Os interessados deverão entrar em contato com o Babu (babuskydive@hotmail.com) 

  

6- Incentivo FEPAR para atletas participantes das Competições Oficiais CBPq e Ranking 

            Como já de costume, a FEPAR acreditando na importância do desenvolvimento técnico 
do esporte e visando incentivar a participação de atletas e times nos campeonatos nacionais 
novamente oferece um incentivo a todos os atletas filiados e em dia com a FEPAR com o 
reembolso de 50% do valor da inscrição nas competições nacionais e 100% para colocação 
entre os 3 primeiros. 

            Para receber o benefício é preciso que o atleta envie o pedido via e-mail 
para fepar@fepar.org.br destacando seu nome completo, nº CBPq e copiando o Boletim Oficial 
do evento. É necessário também ser informado no mesmo e-mail uma conta para depósito do 
benefício. 

            Lembramos também que para validação dos pontos no Ranking FEPAR e evitar 
possíveis falhas ou esquecimentos, o atleta deve nos enviar um e-mail também copiando o 
boletim do evento e solicitando seus pontos indicando nome, CBPq e clube a que pertence. 

  

  

7- RECADASTRAMENTO 2011 

            - 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 

            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 

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


credenciamento será esta. As credenciais mais antigas que tinham a “data base” em 31/03 
mantém esta data. 

- 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 - R$ 65,00. 

  

  

8- 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/
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