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1- Atividades de saltos no PR para o próximo final de semana (
03 e 04 de setembro de 2011 ).

Não tivemos informações de atividades de áreas de saltos para o próximo final de semana no
estado do Paraná.
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 – Work

Shops - SEGURANÇA NA NAVEGAÇÃO.

Foram realizados no último domingo 28 de agosto de 2011 no Paraná , Work Shops
relacionados à Segurança na Navegação.

As iniciativas partiram dos responsáveis e

instrutores pelas áreas de saltos dos Clube Escolas Pecos de Curitiba e Fly de Londrina. A
sugestão do tema SEGURANÇA NA NAVEGAÇÃO que hj está sendo tratado, discutido e
difundido detalhadamente pelo Brasil afora e que ora fora sugerido e criado pelo CIS - Comitê
de Instrução e Segurança da CBPq - , foi explanado nestes Work Shops , debatido pelos
presentes , estudado e implantado já para as próximas atividades de área de saltos que serão
realizados por estas Escolas.
Pela ordem dos temas tratados foram explanados 5 itens principais como modelos sugeridos a
serem adaptados pelas Escolas :
a) As Responsabilidades dos Atletas e Responsáveis por Áreas de Saltos.
b) O Termo de Responsabilidade que deverá ser reformulado de acordo com as
características de cada área de salto.
c) O veículo de divulgação e informação das novas regras através dos Banners
Informativos localizados por todas as dependências das áreas de saltos .

d) O Registro de Advertências que cada atleta, independente de categoria , nível técnico
, instrução ou hierarquia dentro do paraquedismo, deverá assinar como responsável por
atos que descumpram o regimento exigido por cada área de salto ou Clube/Escola.
e) Croqui das Áreas Específicas de Navegação Padrão destinadas para pousos
classificando por tipo e tamanho de velames.
A FEPAR sugere que TODAS as Escolas de Paraquedismo do estado realizem ao menos uma
Palestra , Seminário , Work Shop em caráter Emergencial com seus alunos e atletas para tratar
sobre esses importantes temas ou outros que possam acrescentar e elevar o nível se
SEGURANÇA em NAVEGAÇÂO dos nossos atletas. Esses atos preventivos poderão mudar
radicalmente um quadro que hoje vivemos do maior risco que passamos no esporte. A
navegação ultrapassou o nível de perigo até mesmo dos pousos de alta performance. Não
vamos deixar que isto continue em ascensão , vamos combater , vamos nos ajudar , vamos
CUMPRIR as regras , vamos lutar pelo nosso esporte que tanto amamos.
Estamos de plantão para ajudar a divulgar e disseminar essas regras , participe conosco,
precisamos muito da manutenção da SEGURANÇA com a ajuda de todos.

3 – CONVOCAÇÃO RECORDE PARANAENSE FQL – ÚLTIMAS
VAGAS

Restam ainda poucas vagas das inscrições para a tentativa de quebra de recorde
Paranaense de Maior Formação em Queda Livre. Esta será a última convocação e a partir da
semana que vem a organização tratará os assuntos diretamente com o grupo inscrito. Mesmo
que vc tenha pouca experiência mas já possua categoria B ou maior faça sua inscrição, vc será
colocado em um grupo de treinamento e preparação não só para grandes formações mas até
mesmo para alcançar os pré-requisitos técnicos de alteração de categorias.

O evento que acontecerá em Ciudad

del Este – Paraguay , nos dias 15

e 16 de outubro de 2011, será para um grupo máximo inscrito de 50 paraquedistas
e acontecerá com o apoio da Força Aérea Paraguaya com os aviões Casa 212 , capacidade
para 30 paraquedistas.. Convocamos os atletas que ainda não fizeram suas inscrições e tem
interesse
para
que
enviem
e
mail
para
os
endereços fepar@fepar.org.br , pelayo@flypqd.com.br ou andré@studiod1.com.br e
solicite sua ficha de inscrição.

Informações sobre o hotel , os pgtos da taxa de inscrição , traslado aeroporto hotel ,
tudo será encaminhado diretamente para o e mail dos participantes e inscritos. A infomação de
maior relevância para o momento é que TODOS os participantes deverão portar para o evento
,passaporte válido ou carteira de indetidade com data de expedição inferior a 10 anos.
Não deixem para fazer suas inscrições em última hora, ajude-nos a fazer um evento
organizado e relevante para o Paraquedismo do Paraná.

4 - Pilatus PC- 6 Turbo Porter / PR AJJ. – Vistoria e
Fiscalização.

Está na fase final a liberação desta nova aeronave para operar paraquedismo no Paraná
e Brasil. Hj mesmo os CMDTs Arno Jung Junior e Thiago Ramon Peretti estão trasladando o
avião de Congonhas SP a Vitória ES, para realizar os primeiros cumprimentos fiscais da
aeronave para nacionalizá-la.

Assim que for cumprida essa etapa , eles retornam a Congonhas trazendo o avião para
aguardar a vistoria principal e mais importante para todos nós que é a chamada VTI ,
VISTORIA TÉCNICA INICIAL. Essa vistoria é uma auditoria técnica através da qual
procura-se constatar as condições de conservação, aeronavegabilidade e operação
das aeronaves assim como de seus componentes e equipamentos e que seguem as
determinações da ANAC. A vistoria finaliza-se com a verificação se estão em ordem
e em dia os documentos técnicos e legais pertinentes.

Esta VTI está agendada para a semana seguinte do feriado de 7 de setembro
e assim que ela ocorrer informamos detalhadamente sobre a primeira atividade que
a aeronave fará para inauguração e inicio das operações. Para maiores
informações,
deixe
em
dia
seu
cadastro
através
do
site www.dragoair.com.br e www.pecos.com.br ou na página FAN PAGE DRAGO AIR
no facebook http://www.facebook.com/pages/DRAGO-AIR-FAN-PAGE/215525145138387.

5 - Incentivo FEPAR para atletas
Competições Oficiais CBPq e Ranking.

participantes

das

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.

6 - 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.

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

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

