FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR
Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo
Boletim 27/2011
quarta-feira – 20/07/2011

1- Atividades de saltos no PR para o próximo final de semana.

Head Down Clube Escola de Paraquedismo.
Confirmada atividade para este final de semana em Ponta Grossa , 23 e 24 de julho . Saltos
para alunos, atletas e saltos duplos.
Inf : 41 9953 9188 – Heliton ( Morcego ) e Eduardo Machado 41 9696 9960.

Aos Clubes e Escolas que querem divulgar as suas atividades de áreas de saltos encaminhenos um e mail para fepar@fepar.org.br até quarta feira pela manhã , teremos o prazer de
divulgar.

2- Nova Diretoria FEPAR

A nova diretoria da entidade trabalhará pelos próximos dois anos (2011 a 2013). A
gestão “ Unidos Paranaenses “ foi eleita por chapa única na Assembléia Geral Ordinária
Eleitoral ( AGOE ) realizada na cidade de Londrina em 13 de julho de 2011. Fizemos uma
Assembléia em caráter emergencial pois estava marcada para o dia 09 de julho em Londrina
mesmo , porém não foi realizada devido ao acidente que ocorreu neste mesmo dia e local . A
nova diretoria está composta pelos nomes abaixo apresentados e informa que está disponível
para atender a todos os atletas em todas as suas necessidades:
- Presidente:Claussius Sgarbi (Tibi)
- Vice: Antonio Carlos Favretto (Guga)
- Diretor Técnico: Fabio Pelayo
- Diretor Financeiro: Fernando Barbalho
- Secretário Geral: André de Paula Soares

3- 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, Mosca Eletrônica para Precisão, Pound com
medidas oficiais e o novo sistema de “Gates” eletrônico do CPV para Pilotagem de Velame.
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 evento será válido para o Ranking Nacional Oficial do CPV e CPC.
Serão disponibilizadas duas aeronaves Cessna 182 para o evento.
O evento fará parte das comemorações do aniversário da cidade e promete várias
atrações.
Hotel oficial do evento: Vieira’s Palace Hotel – www.vieirashotel.com.br – (41) 34228115 – reservas@vieirashotel.com.br
Dia 28 e 29 de julho, quinta e sexta-feira, serão dias oficiais de treinamento e reunião
oficial com os atletas ao final da sexta. Horário limite para as inscrições 16:00 horas.
No sábado pela manhã iniciam os saltos de competição no primeiro horário, sem
disponibilidade de treino.
Sábado ao final da tarde teremos uma reunião aberta do Comitê de Pilotagem de
Velame para ouvir e discutir assuntos levantados pelos atletas.
Domingo continuação dos saltos de competição até o por do sol e premiação.
A taxa de inscrição será de R$ 50,00 para cada evento e já estão abertas através do email fepar@fepar.org.br e cpv@cbpq.org.br
Apesar
da
inscrição
poder
ser
aceita
até
sexta-feira,
dia
29,
pedimos encarecidamente que os interessados em participar comuniquem através de envio
de e-mail para os dois endereços acima para que possamos programar melhor as atividades
sabendo o número previsto de competidores e podermos encaminhar quaisquer outras
informações pertinentes.
Para quem não conhece o local e quiser algumas imagens e informações, entrem em
contato em pvt.
Caso haja interesse em treinos antes do dia 28 e tenha número de interessados
podemos coordenar o início da atividade, mas precisamos que os atletas se manifestem tanto
para os treinos qto para a participação na competição.

3- Chegada da nova aeronave turbo hélice Pilatus PC-6 ao Brasil .

Está previsto para o início do mês de agosto a chegada da nova aeronave Pilatus PC-6
, da empresa Drago Air com sede em Curtiba. Para chegar ao Brasil a aeronave fará um trajeto
(traslado) de grande porte saindo desde a fábrica na Suíça , passando pelo Reino Unido ,
Groenlândia , Canadá , EUA , América Central até fazer a sua primeira entrada no Brasil. O
trajeto todo está previsto para demorar de 10 a 15 dias até a chegada a Congonhas (SP).
Deverá já ter passado pelo nordeste e tbém por Vitória onde fará o primeiro pagamento de
impostos da aeronave. O Pilatus PC-6 Turbo Porter de prefixo PR AJJ já recebeu a certificação
da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), segundo informações da Premier Táxi Aéreo,
representante exclusivo do modelo no Brasil. Segundo a Premier, o modelo já recebeu 12
encomendas, as quais devem ser entregues até 2012. Dentre as quatro aeronaves que
devem ser entregues ainda este ano, está em primeiro da fila o PR AJJ , vem trazendo na
fuselagem uma pintura estilizada nas cores principais do Brasil.

Em Congonhas, passará pela habitual rotina de vistorias da ANAC para então ser
oficialmente liberada para operação. Do dia 10 a 15 de agosto, a Premier apresentará ao Brasil
o avião em feira de aviação mundial no Anhembi, na cidade de São Paulo. Após esta data o
avião irá para Londrina fazer a sua primeira atividade oficial de paraquedismo , data
prevista para o final de semana dos dias 19 , 20 e 21 de agosto, três dias de atividade de
lançamentos. Provavelmente ao menos uma atividade oficial mensal acontecerá em território
paranaense. A nova aeronave nem mesmo chegou ao Brasil e já está com a agenda
programada até o fim deste ano para atender toda nação paraquedista brasileira.
Parabenizamos a empresa Drago Air pelo esforço irrestrito de trazer ao Brasil e ao
Paraná o inédito modelo de aviação e paraquedismo , em especial ao seu fundador e
comandande
Arno Jung Junior. Antecipe seu cadastro para obter maiores informações
site www.dragoair.com.br Maiores informações seguirão pelos próximos boletins.

no

4- Salto inédito para a história no Paraná.

Tivemos a inédita participação de um aluno com limitações físicas no último final de
semana no PR. O atleta André Cordeiro, aluno da Head Down Paraquedismo, efetuou seu
primeiro salto pelo programa ASL após aprovar com sucesso todos os pré-requisitos básicos
para tal. Sem uma das pernas o atleta demonstrou habilidade , coragem e superação .
Sensibilizou a todos pela capacidade de vencer o medo e encarou o desafio.
A escola encaminhou o depoimento do aluno para a Federação e mais do que uma
simples vitória e alegria , antecipamos os elogios pelo trabalho bem feito de toda equipe que
tornou esse sonho realidade.

“ Queria agradecer a todos da Head Down, sem citar nomes para não esquecer de alguém, por todo o
apoio e atenção dispensada ontem no meu primeiro salto de ASL.
Gostaria de parabenizar o profissionalismo da escola a qual teve a preocupação desde o princípio em
proporcionar com a maior segurança possível a realização do meu salto. Apesar de ter sido uma situação
totalmente nova para a escola também devido a minha “limitação física”, em nenhum momento me
desmotivaram a continuar com o curso. Parabéns. E o resultado não poderia ser diferente, 100% seguro
e satisfeito.Espero também que de alguma maneira eu tenha aportado alguma experiência a vocês e que
isso possa ser usado como incentivo para outras pessoas praticarem o pára-quedismo com a Head
Down.
Coloco-me a inteira disposição. “

Abraços a todos,
André Cordeiro

Parabéns ao Clube Escola Head Down de Curitiba e a todos os envolvidos nessa
grande missão. Exemplo pra todos nós.

5- Conscientização para as novas regras de SEGURANÇA.

O CIS , a CBPq, a FEPAR e os Responsáveis Técnicos , assim como instrutores de
todas as áreas de saltos estão empenhados num trabalho muito sério para a formatação de um
novo modelo de regras de Segurança que serão implantados em breve . Reforçando o alerta já
emitido no boletim da FEPAR na ultima semana, pedimos encarecidamente a ajuda não
somente dos órgãos que estão a frente do paraquedismo , mas de TODO PARAQUEDISTA.
Lembramos que todos nós somos orientados por nossos instrutores a todo momento ,
regras , ordens , padrões, exemplos. Porém , nada substitui a responsabilidade que cada um
de nós tem de cumprir tudo que faz parte dessas regras e ordens. De nada adianta as regras
existirem se o cada um de nós ou o próprio paraquedista não cumpre.
Aí está um grande fator que gera desde os mais pequenos incidentes até as maiores
catástrofes no esporte que já são tão conhecidas por todos nós. Infelizmente estamos ainda
longe de conquistar o objetivo maior para a entidade e o Comitê, que é ter um período mínimo
de três anos sem acidentes fatais. Vamos recomeçar a contar este tempo e solidificar que
somos um esporte realmente seguro mas desde que sejamos 100% cumpridores desse dever.
As novas regras serão implantadas com rigor às advertências e desde já devemos nos
acostumar a elas não no sentido de punição e sim como atos preventivos. Todos nós seremos
fiscalizadores e auxiliares aos responsáveis. A filosofia é que cuidemos uns dos outros , checar
, respeitar , dar o exemplo de cumprimento das regras , não é tão difícil assim.

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

As inscrições para o pré-curso AFF deverão ser realizadas com o Babu ainda hj. Caso
haja interesse, favor entrar em contato o qto antes pelo e-mail babuskydive@hotmail.com ou
pelo celular 021 8850 4751 Marcus Lima Farias de Moura . O não cumprimento desta
formalidade até o final do dia 20 de julho, quarta-feira resultará no cancelamento do pré-curso,
porém se há interesse entre ainda em contato.
Para o pré curso , o candidato não necessita de carta de recomendação e se tiver um
mínimo de dois candidatos o pré – curso já poderá ser realizado. Os interessados entrem em
contato o quanto antes para que haja tempo de ser confeccionado o material didático

DATA: DE 25/07/11 AS 08:00 HS A 29/07/11 AS 18:00 HS
LOCAL: BOITUVA
GASTOS: PARTE TEÓRICA R$ 400,00 - SALTOS: VAGAS + PRO FITS (R$
90,00) - DOBRAGENS + ALUGUEL DOS PARAQUEDAS (STUDENTS)
CONFIRMAR PARTICIPAÇÃO ATÉ 20/07/11

NO PRIMEIRO DIA DO PRÉ CURSO AFF OS CANDIDATOS DEVERÃO APRESENTAR
SUAS CADERNETAS DE SALTO, CARTEIRA DA CBPq E CARTEIRA DE TBBF DO CIS
OU SIMILAR, (USPA) PARA AQUELES QUE VÃO FAZER A VALIDAÇÃO DA LICENÇA,
ONDE PODEREMOS CONSTATAR QUE ESTÃO DE ACORDO COM OS PRÉ
REQUISITOS.

Segue abaixo o Formato do Pré – Curso. ( abordagem de todo conteúdo que segue
abaixo )

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;
SABER QUAL É O COMPORTAMENTO E AS AÇÕES DO JM EM CADA FASE DO
SALTO: PREPARAÇÃO, EQUIPAGEM, EMBARQUE, SUBIDA, SAÍDA, QUEDALIVRE, 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-ADIA 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) CONFIRMAR INSCRIÇÃO ATÉ O DIA 20 DE
JULHO REALIZANDO O DEPÓSITO DA INSCRIÇÃO (R$ 400,00) NA
CONTA ABAIXO E ENVIAR O COMPROVANTE POR E-MAIL.
MARCOS LIMA FARIAS DE MOURA
BANCO ITAU

AG - 0283
CC - 77111-1

7- 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.

8- 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 (41) 3016-8800 (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
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.

9- 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

