
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR 

Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo 

Boletim 35/2011 

quarta-feira – 21/09/2011 

  

1- ATIVIDADES DE SALTOS NO PARANÁ PARA 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2011 

  

Confirmada atividade em Londrina – Fly Paraquedismo . Serão três dias de atividades 
entre os dias 23 e 25 de setembro de 2011. Aeronave Pilatus Porter PC6T com saltos a 12 
000 ft / R$ 90,00 . Haverá um briefing de segurança para todos os atletas que forem 
participar desta atividade. Saltos para alunos ,atletas, saltos duplos , treinamentos para o 
recorde paranaense com LOs para os grupos , BBFs , FREE FLY . Contatos com Fabio Pelayo 
43 9102 6265. 

  

  

2- RECADASTRAMENTOS 2011 – ATENÇÃO ESCOLAS E ATLETAS 

            

A diretoria da FEPAR decidiu ampliar ainda mais o controle e armazenamento de 
dados de todos os seus filiados. Em se tratando de documentos exigidos por ocasião de 
alteração de categorias, a FEPAR exige a partir de agora os principais documentos 
comprobatórios para a alteração de categoria de qualquer filiado assim como o preenchimento 
completo da ficha de cadastramentos contida em nosso site www.fepar.org.br em 
cadastramentos . 

A solicitação de alteração de categoria é feita pelo instrutor e DEVERÁ ser solicitado 
pelo e mail da entidade fepar@fepar.org.br . Na ocasião da alteração serão exigidos alguns 
dos mais importantes documentos que comprovem o cumprimento do Código Esportivo da 
CBPq,  tanto por parte da escola quanto pelo aluno. 

No caso de um aluno cat AI , por exemplo, qdo requer solicitação de alteração para cat. 
A , seu instrutor deverá encaminhar um e mail para a FEPAR anexando a página da caderneta 
de saltos onde consta sua assinatura atestando e aprovando o cumprimento de todos os itens 
do Capitulo IX ( Normas para Obtenção de Licenças ) e respectivo Artigo ( especifico para cada 
categoria ) da CBPq. Neste caso o segundo mais importante documento é a “ Folha de 
Progressão para cat A “ , igualmente será exigida como parte desta etapa e consequentemente 
para o arquivamento especifico na pasta deste atleta. 

Sucessivamente ocorrerá por todas as categorias , lembrando que a partir da Cat C , a 
alteração de categoria para qualquer atleta deverá ser solicitada à FEPAR especificamente por 
instrutores avaliadores ( quarto escalão do corpo doscente do CIS – CBPq ). 

            A FEPAR não realizará as alterações de categorias caso não sejam encaminhados os 
devidos documentos que a partir de agora serão pré requisitos para obtenção de licenças. 
Segue ao final deste boletim, no item 9 a rotina a ser feita por ocasião de cadastramentos e ou 
recadastramentos de alunos e atletas. 

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


  

  

3- RECORDE PARANAENSE DE FQL – CONFIRMADO   

  

Tudo confirmado para o grupo que no próximo mês estará saltando em busca da 
Quebra de Recorde Paranaense de Maior Formação em Queda Livre .Todas as orientações de 
como se deslocar , onde ficar e pagamentos das inscrições estão sendo enviadas por boletins 
especiais para o grupo, o boletim numero 02 está para sair com maiores informações. 
Houveram algumas desistências porém tivemos também novas confirmações  e o prazo da 
segunda chamada para os atletas efetuarem os pagamentos já está acabando , até 28 de 
setembro quem não efetuar os pagamentos estará abrindo sua vaga para os próximos 
atletas que aguardam a oportunidade . Não deixe de contactar-nos via e mail para tentar 
ainda se inscrever neste evento, mande –nos um e mail fepar@fepar.org.br e seja bem vindo a 
este grupo. 

O evento acontecerá nos dias 15 e 16 de outubro de 2011 com o apoio da FAP ( Forca 
Aérea Paraguaya ) e APPD ( Associação Paraguaya de Paraquedismo Desportivo ). Ciudad 
Del Este, no Paraguay será o palco desta grande missão, a FEPAR agradeçe aos atletas por 
acreditarem neste projeto assim como agradece a CBPq pelo sempre apoio irrestrito nessas 
atividades. 

  

  

4- CURSO DE TREINADOR BBF EM CURITIBA-PR 

  

Está marcado para a semana dos dias 31 de outubro a 06 de novembro de 2011 os 
cursos para Treinador BBF na cidade de Curitiba .  O local do curso será o Hotel Victoria Villa 
, www.victoriavilla.com.br que oferecerá toda estrutura necessária para o desenvolvimento do 
curso . O material já está todo sendo preparado e coordenado pela FEPAR com o CIS.  
Pedimos para os interessados em participar que manifestem seu interesse enviando e mail 
para FEPAR , fepar@fepar.org.br e ou diretamente para o responsável pela organização do 
curso, Antonio Carlos Favretto , guga@pecos.com.br . Assim ele poderá passar maiores 
informações a todos os já inscritos e aos que ainda tem interesse. 

  

            

  

5- FESTIVAL AÉREO DO AEROCLUBE DO PARANÁ 

  

            Esta é uma grande chance para vc ver as aeronaves mais famosas do Brasil voando. O 
6º Festival Aéreo do Aeroclube do Paraná acontecerá pelos dias 1º a 02 de outubro de 2011 
em Curitiba , Aeroporto do Bacacheri . Este é um tradicional evento que acontece anualmente 
pelo Aeroclube do Paraná e conta com atrações como a Esquadrilha da Fumaça, Esquadrilha 

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


Acrobática , Aeronaves Militares , Acrobacia Aérea , Paraquedismo , Vôo a Vela assim como 
Exposições de Aeronaves Civís e Militares. 

            A entrada é franca para assistir a todas as apresentações . O Paraquedismo será 
coordenado pelo representante de demonstrações aéreas da FEPAR , Carlos José Simon de 
Souza da Pecos Paraquedismo e Esquadrilha Extreme Sports. Todos os paraquedistas que 
queiram participar deverão cumprir os requisitos exigidos pela FEPAR e CBPq para saltos de 
demonstrações e serão exigidos pela organização. Maiores informações, falar com Beto pelo e 
mail  beto-enaer@uol.com.br ou pelos fones 41 7815 0050 / 41 9700 4442. 

  

  

  

6- INCENTIVO FEPAR PARA ATLETAS PARTICIPANTES DASCOMPETIÇOES 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- ROTINA DE CADASTRAMENTOS OU RECADASTRAMENTOS ALUNOS E ATLETAS 

  

  

            - Entrar no site www.fepar.org.br ir em Cadastros, preencher a ficha de forma mais 
completa possível 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. 

http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=beto-enaer@uol.com.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


- 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. As alterações de categoria deverão acompanhar ao principais documentos 
comprobatórios que constam no Capitulo IX ( Normas para Obtenção de Licenças ) e 
respectivo Artigo ( especifico para cada categoria ) da CBPq www.cbpq.org.br 

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 

  

  

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

