
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR 

Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo 

Boletim 29/2011 

quarta-feira – 03/08/2011 

  

1- Atividades de saltos no PR para o próximo final de semana ( 06 e 07 agosto de 2011 ). 

  

Frango Loco – Atividade em Dois Vizinhos - SALTOS FUNS, AFF, ASL, 
WINGSUITS,FREEFLY, TR, SWOOOP. APOIO DO PT-DYF DO COMANDAMENTE MARCOS 
MOCELIN!!!!! 

  

Vertical Speed e Arranha Céu – Atividade em Paranaguá com apoio das aeronaves 
PT BOU e PT BAH – O Pound para a galera do swoop estará aberto para os treinamentos / 
saltos funs / ASL / AFF / saltos duplos. 

  

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

                        

2- RESULTADO DOS CAMPEONATOS PARANAENSES  DE PRECISÃO E  PILOTAGEM DE 
VELAME  – 28 a 31 de Julho – Paranaguá. 

  

Durante toda a semana que antecedeu a o final de semana de competições , as 
aeronaves do clube escola Vertical Speed foram disponibilizadas para os saltos de treinamento 
e os competidores tanto de Precisão como de Pilotagem já puderam travar belos duelos antes 
mesmo de competir.  A previsão do tempo não estava das melhores para o fim de semana mas 
17 competidores dentre as duas competições , acreditaram na realização e seguiram até o 
final.  

Para as provas de precisão havia uma mosca eletrônica nova que acabara de chegar 
enviada pela CBPq e para as provas de Pilotagem de Velames o Pound estava com as 
medidas oficiais e foi montado um novo sistema de “gates eletrônicos “. 

Com 10 atletas participando da prova de Precisão os resultados foram os seguintes : 

  

Categoria Pró Precisão classificação: 

  

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


1-     Marcelo Ricci – Vertical Speed – 0,05m + 0,05m = 0,10 metros 

2-     Ricardo Sozzi – Albatroz – 2,5m + 20m = 22,5metros 

3-     Everson Farias – Arranha Céu – 13,5m + 20m = 33,5metros 

  

Categoria  Inter Precisão classificação : 

  

1-     Fábio Lada  – Head Down  – 2,5m + 0,10m = 2,6 metros 

2-     Luis Leite  – Arranha Céu  – 20m + 0,06m = 20,06 metros 

3-     Gutemberg Fernandes Costa ( Nino )  – Arranha Céu – 8,5m + 20m = 28,5 metros 

4-     Rodrigo Sass – Arranha Céu – 12,80m + 20m = 32,80 metros 

5-     Gilberto Farias – Arranha Céu  – 20m + 20m = 40 metros 

5-   Felipe Telles – Head Down - 20m + 20m = 40 metros 

5-   Victor Martins – Pecos – 20m + 20m = 40 metros 

  

Os dados já foram computados para o Ranking em em breve já estarão disponibilizados no 
site da FEPAR , www.fepar.org.br em ranking . 

A competição de Pilotagem de Velames teve a presença de 7 atletas ( 4 na categoria Pró 
: Marcelo Ricci , Fabio Pelayo , Claussius Sgarbi e Ronaldo Tkotz e 3 na categoria Inter 
: Antonio Carlos Favretto , Renato Rodrigues de Freitas e João Paulo Closs Bertin ) e iniciaram 
as rodadas no sábado pela prova de distância. Qdo os atletas subiram para fazer a segunda 
rodada da competição o tempo bruscamente virou impossibilitando a realização da mesma. O 
campeonato de Pilotagem teve que ser adiado e ainda não há data específica para a 
realização . O CPV / FEPAR e CBPq já estão trabalhando para disponibilizar e informar uma 
nova data para a competição.  

  

Vale ressaltar a presença de um grande público que esteve presente prestigiando o evento. 
Foram cumpridas todas as exigências para a realização da competição, regras, boletins , 
divulgação, duas ambulâncias presentes durante todo evento desde os treinamentos , duas 
aeronaves , delimitações para a organização. A FEPAR parabeniza os clubes Arranha Céu e 
Vertical Speed por toda organização. 

  

  

3 -  Reunião  aberta do Comitê de Pilotagem de Velames com a presença FEPAR / CBPq / 
CPV. 

  

http://www.fepar.org.br/


Com a oportunidade da competição que fora realizada em Paranaguá no último final de 
semana, 30 e 31 de julho de 2011, no sábado por do sol  foi realizada uma reunião aberta do 
CPV , conforme divulgado no último boletim da FEPAR , para ouvir e discutir assuntos 
relacionados à Pilotagem de Velames. 

Após ser amplamente debatido e traduzido pelos membros do CPV / CBPq e FEPAR o 
regulamento oficial da competição , que é seguido pelas regras da FAI ( Fédération 
Aéronautique Internacionale ), foram tiradas todas as dúvidas e esclarecidas para o melhor 
entendimento de todos o regulamento . Além das regras , foram debatidos por todos os 
presentes a situação do Ranking , os debates foram extensos e foram dadas as decisões todas 
por votações. Os assuntos extenderam-se pelos principais assuntos pertinentes às pautas tais 
como : edital de licitação 2012, auxiliares do CVP e formação de novos árbitros , competições 
estaduais , campeonato brasileiro de pilotagem de velames 2011 e competições FAI no ano de 
2011. 

Talvez esta tenha sido uma das mais importantes reuniões para decidir muitas 
discussões em relação ao andamento das competições de CVP nacionalmente e 
internacionalmente. Toda ata redigida nesta reunião estará disponibilizada em breve no site da 
CBPq www.cbpq.org.br em Comitê de Pilotagem de Velame ( CPV ). 

  

  

4 - Campeonato Brasileiro e Latino Americano de FQL 2011. 

  

Já encontra-se disponível no site da CBPq www.cbpq.org.br o segundo boletim 
informativo para o Brasileiro e Latino Americano de FQL 2011, que será realizado na cidade de 
Boa Vista – Roraima – Brasil, entre os dias 02 a 07 de setembro de 2011, competição 
oficialmente reconhecida pela CBPq e COLPAR. Todas as informações para que todo atleta 
tenha condição de participar junto de suas equipes estão dispostas neste segundo boletim , 
finalidades , objetivos , inscrições , taxas , organização , o formato da composição das equipes, 
hospedagens , a programação diária , a infra estrutura , o regulamento , a regra da competição 
e as fichas de inscrições. Faça já sua inscrição , participe , o Brasil cresce a cada evento que 
faz sem limites para a evolução técnica e desenvolvimento. 

  

  

5- Recorde Brasileiro e Latino Americano de maior formação em Queda Livre 2012. 

  

            As inscrições para o Recorde Brasileiro e Latino Americano de FQL estão abertas e vc 
poderá fazer a sua inscrição até o dia 21 de setembro de 2011. O evento acontecerá em Eloy 
no estado do Arizona, nos EUA entre os dias 21/04/2012 a 28/04/2012. . No site oficial do 
Brazilian Dream Team , www.brdt.com.br , vc poderá encontrar todas as informações 
necessárias à sua inscrição , informações sobre os pacotes que poderá optar para comprar e 
ter a sua melhor comodidade na participação ao evento. Veja como nasceu essa idéia , as 
dificuldades enfrentadas , o comprometimento e determinação daqueles que a anos trabalham 
por esse objetivo e seja vc parte dessas conquistas. Vamos continuar elevando o nome do 
Brasil ao lugar mais alto no cenário internacional , a FEPAR tem cada dia mais atletas 
participantes desses recordes e com vc nosso número vai ficar ainda maior. 

http://www.cbpq.org.br/
http://www.cbpq.org.br/
http://www.brdt.com.br/


            Vamos em busca da conquista de uma formação com 152 atletas para ultrapassar o tão 
bem sucedido recorde com 102 paraquedistas unidos em queda livre realizado no último mês 
de abril de 2011. Agora abril de 2012 já tem uma nova missão , BRDT 2012 / 
152. www.brdt.com.br 

  

  

6 – Credenciais FEPAR. 

  

A FEPAR informa que a partir de 09 de julho de 2011, as credenciais específicas da 
FEPAR não serão mais emitidas. A FEPAR e CBPq trabalham em conjunto a anos seguindo 
exatamente o mesmo grupo de informações qdo do cadastro ao recadastro de alunos/atletas é 
efetivado. 

Todas as informações dos alunos/atletas na Federação do Paraná são dados rigorosamente 
conferidos um a um , são atualizados no sistema de controle de filiados no caso de atletas já 
cadastrados ou novos atletas vindos de outros estados ou países e inseridos no caso de 
alunos em instrução. 

As escolas são responsáveis pelo envio das informações de forma correta à FEPAR e 
da mesma forma a FEPAR à CBPq, este é um procedimento que divide e organiza a hierarquia 
da regulamentação do paraquedismo nacional . A credencial da FEPAR era apenas uma 
duplicidade de documento com exatamente as mesmas informações emitida cordialmente pela 
entidade. Esta sistemática foi criada a anos por antigas gestões da FEPAR e hj não vemos 
necessidade de continuar sua emissão uma vez que TODAS as informações deste documento 
são as mesmas emitidas na credencial da CBPq. 

O fato da credencial da FEPAR não ser mais emitida não muda absolutamente nada 
para as escolas e alunos /atletas , apenas simplifica para o próprio atleta. Quando algum atleta 
filiado à FEPAR necessita comprovar sua regularidade perante o esporte em competições , 
eventos , recordes, treinamentos aqui no Brasil e também no exterior , basta apresentar a 
credencial CBPq , que  consta a informação à qual Federação este encontra-se filiado ( logo 
abaixo do seu nome ) , juntamente com seu documento de identificação pessoal e caderneta 
de saltos. 

Todos os documentos relativos ao credenciamento dos filiados ao Paraná encontram-
se organizadamente separados na FEPAR, digitalizados e arquivados por nomes, datas , 
clubes, é nosso dever  manter dessa forma assim como promover , incentivar , responder 
perante a Lei e regulamentar o esporte.  Acreditamos na evolução e trabalhamos pelo melhor 
por isso nos responsabilizamos SEMPRE por todos os filiados. 

  

  

7- Alterações a todo momento para a vinda da nova aeronave Pilatus PC-6 para o Brasil. 
 Veja as novas datas. 

            

Na próxima sexta feira , 5 de agosto de 2011 , o comandante Arno Jung Junior, 
proprietário e sócio fundador da empresa Drago Air de Aviação de Curitiba, prevê embarcar 
para Stans –  Suíça , buscar a nova aeronave Pilatus PC-6 de prefixo europeu HB FNX e 

http://www.brdt.com.br/


posterior alteração para homologação aeronáutica brasileira PR AJJ. Durante o período de 
testes e certificações do fabricante a aeronave possui o prefixo europeu HB FNX e terá 
alteração e homologação definitiva para o prefixo PR AJJ. Segundo Arno Jung Junior o prefixo 
foi escolhido com as iniciais do seu nome por ser a concretização de um grande sonho. 

O comandante fará um traslado 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 10 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. Para os que quiserem 
apreciar algumas fotos da belíssima aeronave segue um link para apreciação http://www.pc-
6.com/history/978.htm . 

            Em Congonhas, passará pela habitual rotina de vistorias da ANAC para então ser 
oficialmente liberada para operação. Após esta tarefa o avião deverá ir  para Londrina fazer 
a sua primeira atividade oficial de paraquedismo , data prevista para o final de semana 
dos dias 26 , 27 e 28 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 novamente o Comandante Jung Junior e a empresa Drago Air pelo 
esforço irrestrito de trazer ao Brasil e ao Paraná o inédito modelo de aviação e paraquedismo. 
Antecipe seu cadastro para obter maiores informações no site da empresa Drago 
Airwww.dragoair.com.br e maiores informações e confirmações sobre as reais datas da 
chegada e traslado do avião seguirão pelos próximos boletins da FEPAR.   

  

  

8- Conscientização para as novas regras de SEGURANÇA.             

            

Foi realizada em 23 de julho de 2011,  no Centro Nacional de Paraquedismo em 

Boituva , uma reunião do CIS e foram debatidos e apresentados os Programas de Trabalho 
de cada Subcomitê da CBPq. Assunto específico : SEGURANÇA.. 

Este trabalho faz parte do Programa de Estudos e Prevenção de Acidentes – PEPA e 
teve a presença do diretor técnico da FEPAR, Fábio D´Aguila Pelayo.Os assuntos debatidos 
foram especialmente Itens de Ação no combate a Segurança em nosso 
esporte,Estabalecimento de Meios Oficiais de Contatos para o auxílio à fiscalização do 
nosso esporte , como o FIAR e o RELPREV , por exemplo ( Ficha Informativa de Acionamento de 

Reserva e Relatório a Prevenção de Acidentes ),   Ação Conjunta com os Demais Comitês da CBPq e 
Subcomitês do CIS, Delegação de Responsabilidades, Apoio ao PEPA. 

          O CIS , a CBPq, a FEPAR e os Responsáveis Técnicos , assim como instrutores de 
todas as áreas de saltos estão empenhados neste trabalho sério para a formatação donovo 
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. 

http://www.pc-6.com/history/978.htm
http://www.pc-6.com/history/978.htm
http://www.dragoair.com.br/


          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. 

  

  

9 - 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. 

  

  

10- 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 

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


            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. 

  

  

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 

  

  

SEJA UM EXEMPLO DE PARAQUEDISTA SEGURO DO AMANHECER AO POR DO SOL   

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

