
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR 

Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo 

Boletim 37/2011 

quarta-feira – 28/09/2011 

  

1- ATIVIDADES DE SALTOS CONFRIMADAS NO PARANÁ PARA  08 E 09 DE OUTUBRO 
DE 2011. 

  

SKYDIVERS ARAPONGAS - RETOMADA DE SUAS ATIVIDADES A PARTIR DO DIA 08 

DE OUTUBRO DE 2011., ATIVIDADES CONFIRMADAS PARA DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO NA 
SEDE SKYDIVERS NO AEROPORTO MUNICIPAL DE ARAPONGAS NO HANGAR DO 

PARAQUEDISMO. COM MAIS UMA NOVA AERONAVE PT-CCG CESSNA 182 HOMOLOGADA PARA 
4 PQD COM SEG VOO FRESQUINHO. 

SALTOS PARA ALUNOS , ATLETAS E SALTOS DUPLOS. 

INFORMAÇÕES 
LUIS C VIEIRA   43 99728558   www.skydivers.com.br   - luis_skydive@hotmail.com    

  

Head Down Paraquedismo - Atividade confirmada neste final de semana 08 
e 09 de outubro em Ponta Grossa, saltos para alunos ASL/AFF, saltos duplo, atletas em 
geral ! 
Inf.: 41-9953-9188 

  

  

2- FOTOS PARA O SITE FEPAR 

  

O site da FEPAR www.fepar.org.br está disponível para todos nós , não deixe de 
encaminhar suas fotos e compartilhar com todos as fotos mais bonitas . Envie a sua para o 
nosso endereço fepar@fepar.org.br citando a data , os atletas o local e aeronave e em muito 
breve vc estará na capa da FEPAR. 

  

  

3- CONVOCAÇÃO PARA O DIA DA SEGURANÇA – FEPAR / CIS / CBPq  22 OUTUBRO 
2011.   

  

A cada ano que passa realizamos cada vez mais eventos , work shops, seminários , 
reuniões para falar sobre o quesito SEGURANÇA no paraquedismo. Estamos novamente no 
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mês comemorativo ao dia da segurança do nosso esporte , 22 DE OUTUBRO e desta forma 
CONVOCAMOS todos os clubes , as escolas os instrutores individuais para realizar palestras 
com temas específicos sobre segurança no nosso esporte. Se vc não possui algum material 
específico para trabalhar esse tema com seus filiados , alunos e atletas , envie um e mail para 
a FEPAR  fepar@fepar.org.br  e faremos questão de ajudá-los com um material básico 
incluindo assuntos específicos sobre esse tema. 

Esse trabalho tem o intuito de renovar nossos conhecimentos , tirar dúvidas constantes 
em nossos dia a dias de saltos e renovar nossa motivação, fazer um esporte seguro e dar 

suporte a quem está interessado em conhecê-lo. - O Dia da Segurança da CBPq acontecerá 

todos os anos, no sábado que antecede o dia 22 de outubro, Dia do Paraquedista,  ou no dia 22 
de outubro quando cair no sábado e tem como um dos objetivos congregar os paraquedistas 

nas áreas de salto locais com a finalidade de: 
 a. revisar e praticar os procedimentos de segurança 

 b. inspecionar e conversar sobre seu equipamento 

 c. socializar 
O Dia da Segurança da CBPq foi inspirado no Dia da Segurança da USPA que foi criado por Patti 

Chernis em 1996, e sua primeira versão foi realizada em março de 1997. PARTICIPE SEU 
CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO É MUITO IMPORTANTE PRA TODOS NÓS. 

  

  

4- RECORDE PARANAENSE DE FQL – VAGAS 

  

Se vc ainda não se inscreveu ainda dá tempo, faça o contato com a FEPAR 
imediatamente e entre para o grupo que em poucos dias 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 04 está para sair com maiores informações. 

Mesmo vc que possue pouca experiência no paraquedismo venha saltar conosco neste 
evento , ele não só é uma tentativa de quebra de recorde mas também uma interação e troca 
de experiências entre os vários atletas de nível que temos no nosso estado. Seja bem vindo, vc 
estará sob orientação dos LO´s mesmo não estando na decolagem do recorde, faremos 
treinamentos para no futuro vc se tornar um campeão e também um recordista do Paraná.   

Não deixe de contactar-nos via e mail para tentar ainda se inscrever, mande –nos um e 
mail fepar@fepar.org.br . 

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. 

  

  

5- CURSO DE TREINADOR BBF EM CURITIBA-PR 
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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. 

  

  

6- INAUGURAÇÃO PILATUS PORTER NO BRASIL 

  

Com muito orgulho informamos que foi um sucesso a inauguração do primeiro  Pilatus 
Porter do Brasil . Três dias de atividades,  30 de setembro a 02 de outubro marcaram o início 
de um novo tempo no Paraquedismo Paranaese e Brasileiro na cidade de Londrina – Distrito 
da Warta / Aeroporto 14 Bis. Com uma média de 30 decolagens e mais de 270 lançamentos , a 
empresa Drago Air , sediada na capital do estado do Paraná comemora e agradece às escolas 
e atletas que participaram deste evento. Segundo Peretti e Jung , proprietários da aeronave , 
eles farão no proximo mês atividades pelo Brasil afora para dar oportunidades a todos ou pelo 
menos a maioria dos atletas de todo Brasil. Estão confirmadas atividades neste mês de outubro 
para o interior de São Paulo e Rio de Janeiro e para o próximo mês, outros estados do Brasil. 
Entre em contato com eles pela página oficial da empresa e aeronave  www.dragoair.com.br e 
faça já sua reserva para voar nesse TRATOR DOS ARES – THE PORTER PC6T . 

ABAIXO OS NOMES DOS PRIMEIROS BRASILEIROS A SALTAREM DE PILATUS 
PORTER NO TERRITORIO BRASILEIRO 

Thiago Ramon Peretti / Lisa Peretti / Rodrigo Durazzo / Antonio Carlos Favretto / 
Jeferson Miranda / Alessandro Azzolin / Enrico Caruso Junior / Claussius Tibi Sgarbi e 
Fabio D´Águila Pelayo. Esta foi a composição da primeira decolagem que realizou um belo 
belo 9 way sob os céus de Londrina. Confira as imagens pela página da Drago Air pelo 
facebook  https://www.facebook.com/pages/DRAGO-AIR-FAN-

PAGE/215525145138387?ref=ts   

Ao longo da atividade as decolagens foram acontecendo e em média nosso comandante Jung 
fez 20 min de solo a solo . A máquina é realmente muito forte. Parabéns aos envolvidos nesta 
missão . 

  

  

7- 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 . 
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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, a  rotina a ser feita por ocasião de cadastramentos e ou 
recadastramentos de alunos e atletas. 

  

    

8- INCENTIVO FEPAR PARA ATLETAS PARTICIPANTES DAS COMPETIÇOES 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. 

  

  

9- ROTINA DE CADASTRAMENTOS OU RECADASTRAMENTOS ALUNOS E ATLETAS 
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            - 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. 

- 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. 

  

  

  

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 
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