FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR
Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo
Boletim 07/2012
quarta-feira – 07/03/2012

1 – ATIVIDADES DE SALTOS NO PARANÁ – 10 e 11 de Março de 2012.

Head Down Paraquedismo – Confirmada atividade para este próximo final de
semana no Aeródromo de Castro. Aeronave Cessna 180 PT-COT. Saltos para alunos em
progressão AFF, BBF , Saltos Duplos . Maiores informações contactar pelos fones 41 3257
0576 / 41 9953 9188 a/c Danielle. www.headdownpqd.com.br

Pato Loco Paraquedismo – Confirmada atividade no Aeroporto de Pato Branco,
retornando às atividades normais com o Cessna 182 PT-KKM do Comandante Martello de
Concórdia, curso ASL e saltos duplos. Os interessados devem levar os documentos normais e
haverá reciclagem no sábado pela manhã no Hangar do Pato Loco à partir das 9:00,
aguardamos por você...
Contato para maiores informações - Marcos A. Macagnan - 46 9101 2580
e/ou marcospatoloco@gmail.com

Arranha Céu / Go Jump Paraquedismo – Confirmada atividade no Aeródromo de
Paranaguá – Cessna 182 PT BAH . Saltos Duplos , BBF , treinamentos. Visual do litoral do
Paraná com a Ilha do Mel . Maiores informações Marcelo Kiko / Rafael Moita 41 9987
2900www.gojump.com.br

Drago Air – Pilatus Porter PC-6 - O rápido avião PR AJJ que chega em questão de
minutos a 12 000 ft estará operando este final de semana no Aeroporto de Paranaguá .
Comandante Arno Jung Junior . Aproveitem para saltar com o visual deslumbrante do litoral
paranaense e da Ilha do Mel . Maiores informações www.dragoair.com.br e ou Thiago Peretti
41 9995 2739.

2 – TREINAMENTO OFICIAL PARA O RECORDE BRASILEIRO & LATINO AMERICANO DE
MAIOR FORMAÇÃO EM QUEDA LIVRE – RESENDE , RJ.

Esta confirmado para este final de semana dos dias 9 a 11 de março o segundo
treinamento oficial para o Recorde Brasileiro e Latino Americano de Maior FQL, acontecerá na
cidade de Resende, estado do Rio e contará com o apoio da skydive Resende. A Aeronave

que será utilizada para os treinamentos será o Beech 99.O evento, organizado pela Carmem
Pettená com o apoio da CBPq, tem caráter fundamentalmente técnico e é de grande
importância para os organizadores e atletas. Mais uma vez o Brasil se mobiliza para esta
tentativa de quebra de recorde em solo americano e agora a missão é tentar acrescentar 50
atletas mais em uma nova formação . O ano passado a formação voou estável e perfeita com
102 atletas, todos em suas devidas colocações e slots . Em 2012 a tentativa será de 152
atletas, será um belo trabalho. Maiores informações contactar diretamente o site oficial do
evento www.brdt.com.br para se atualizar com todas as informações. Veja maiores detalhes
sobre o Recorde no item 10 deste Boletim da FEPAR.

3 - CAMPEONATO BRASILEIRO DE PILOTAGEM DE VELAMES 2012

Após um constante e intenso trabalho dos membros do Comitê de Pilotagem de
Velames nos preparativos para o Campeonato Brasileiro de Pilotagem de Velames já temos
definido o local e data para esta realização. Será na cidade de Boituva SP, Centro Nacional
de Paraquedismo entre os dias 06 a 10 de junho de 2012. O Comitê está terminando de
definir o Cronograma Geral do Campeonato e em breve teremos todas as informações para
serem divulgadas . Oos atletas que quiserem já se preparar e utilizar o pound de Boituva para
os treinos está livre e o pessoal envolvido na organização da competição já iniciaram os
preparativos e retomada de obras para limpeza e manutenção do pound. Maiores
informações www.cbpq.com.br em CPV.

4 - SIMPÓSIO INTERNACIONAL AIR PRESS 2012 . ( boletim CBPq )

Como na versão anterior do Simpósio Air Press (realizado em 2004 nos Amarais/Azul
do Vento), o evento deste ano acontecerá de 13 a 19 de agosto de 2012 e continua apostando
em uma receita completa com muitos saltos de qualidade e palestras com ícones do esporte e
da indústria mundial. Craig Girard e Eliana Rodrigues de Skydive Dubai (campeões mundiais
pelo Arizona Airspeed), juntos com Kate Cooper-Jensen (P3) engrossarão o caldo dos LO's
internacionais.
O CTR e a FlyFactory conduzirão também saltos de formação em queda livre e freefly
respectivamente. Dessa vez a sede será a Skydive Boituva que já iniciou algumas reformas
estruturais para atender à demanda do evento. Empresas internacionais anteciparam a
confirmação de sua presença antes mesmo da data para formalização da organização na
primeira semana de abril. O Simpósio – que está em sua quarta versão – terá início em uma
segunda-feira e se estenderá por toda a semana. Com isso, a capacidade aérea será de 5
Caravans. o que permitirá grandes saltos com as aeronaves voando em ala.
Em conjunto com os Comitês Técnicos da CBPq (CIS e CEM), organizarão durante o
Simpósio Air Press seus CONGRESSOS TÉCNICOS. Ricardo Pettená (Chefe do CIS) e
Ricardo Contel (Chefe do CEM) definiram neste carnaval, em Boituva, a mecânica destes
Congressos. Dessa forma, a vinda de grandes personalidades e grandes nomes da indústria e
da prática do nosso esporte poderão ser aproveitados para aperfeiçoar os nossos profissionais.

5 - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CBPq
( boletim CBPq )

Já estão oficialmente convocadas através de Edital a Assembléia Geral Ordinária e a
Assembléia Geral Extraordinária da CBPq. Ambas as reuniões acontecerão em Curitiba, cidade
sede da CBPq, no dia 17 de março de 2012, a partir das 14:00 horas no salão de convenções
do Hotel Villa Victoria, sito na avenida Sete de Setembro, 2448. Os editais estão no site da
CBPq e já foram enviados, via SEDEX, às Federações filiadas.

6 – INCENTIVO FEPAR PARA ESCOLAS PARANAENSES SEDIAREM COMPETIÇÕES

O ano de 2012 entrou rapidamente e a FEPAR gostaria de novamente convocar as
escolas paranaenses para sediarem competições estaduais , nacionais e até mesmo torneios e
copas abertas a atletas de outras nacionalidades ( campeonatos internacionais ) .

Visando incentivar as nossas escolas, a FEPAR dará uma bonificação “ extra “ além do
valor comumente já incentivado desde gestões anteriores e de costume em todas os eventos
paranaenses. As duas primeiras escolas que manifestarem sediar qualquer destes torneios e
apresentarem datas e a programação de competições em suas sedes , serão bonificados com
este incentivo “extra “ . Faremos divulgação em boletim oficial destes “ anfitriões incentivados “.

Para que possa valer e realmente receber este incentivo , a escola deverá apresentar
por escrito a data programada para a competição , com qualquer das modalidades previstas
normais de paraquedismo assim como apresentar aeronaves que serão utilizadas , regras da
competição , estrutura a ser usada e corpo de juizes. Estes são os mínimos requisitos exigidos
para que possamos validar a competição em seu teor de ranking compatível.

São as competições que fazem os atletas treinarem mais e buscarem a superação . O
Paraná cresceu em volume de atletas e praticantes do esporte e agora nossa missão é buscar
o aprimoramento técnico e incentivo para continuidade de crescimento. Antigamente não
tínhamos tantas escolas e tantos aviões assim para tanto se fazer mas hj , graças aos
empresários do esporte , temos plenas condições de avançar e muito em qualidade de ensino ,
cursos e competições.

Para quaisquer dúvidas com relação a este item contate-nos na FEPAR e vamos
praticar o paraquedismo muito bem ! Seremos os primeiros a comprar as boas idéias e ajudar o
nosso esporte seguir em curso ascendente.

7 – CURSO PARA TREINADORES BBF NO PARANÁ

Está confirmado para os dias 19 a 25 de março de 2012 , clube local Paraquedismo
Frango Loco ( frangolocopqd@hotmail.com ) , cidade de Dois Vizinhos, oeste do estado do Paraná,
um curso para Treinadores BBF. O curso será ministrado pelo CIS – CBPq e já possui cinco
participantes confirmados. Os atletas que tem interesse em participar do curso deverão atender
algumas exigências iniciais , ver site da FEPAR www.fepar.org.br , código esportivo / Capitulo
V / Normas Gerais para Habilitação de Treinadores BBF, Mestres de Salto e Instrutores (ASL,
AFF ou de Salto Duplo).
Naturalmente todos os candidatos ao curso deverão cumprir em 100 % todas as
exigências para tal portanto é DEVER da cada candidato chegar para o primeiro dia do curso
com todos os documentos necessários facilitando assim toda parte burocrática e auxiliar o
andamento inicial . A inscrição e materiais poderão ser obtidos através do CIS – CBPq ,
diretamente com o diretor do curso Ricardo Pettená , ricardo_pettena@hotmail.com . O valor
inicial do curso é de R$ 1200,00 pagos diretamente na conta da CBPq , são 2 saltos mínimos
exigidos para o curso em avaliação onde o candidato deverá pagar as despesas do avaliador e
todas as despesas do diretor do curso deverão ser rateadas entre os candidatos.
Estão confirmadas três aeronaves para a semana do curso e os maiores detalhes
poderão ser solicitados para o Instrutor Marcelo Mocelin ( 46 9108 5008
) frangolocopqd@hotmail.com . Interessados favor manifestarem com antecedência.
Interessados
também
podem
ver
mais
informações
em
Facebook https://www.facebook.com/groups/118699324922768/

8 - RECADASTRAMENTO ANUAL DE INSTRUTORES – FEPAR

Lembramos que o recadastramento anual de profissionais deve ser realizado até o dia 31/03
de cada ano quando vencem todas as licenças de profissionais.
Para evitar atrasos e trabalharem de forma irregular orientamos que antecipem já seus
pedidos.
É obrigatória a participação de TODOS os instrutores em qualquer curso voltado
para a instrução para renovação da licença anual, seja curso de TREINADOR BBF, JUMP
MASTER AFF ou ASL e / ou TANDEM PILOT. Sempre os dois primeiros dias desses
cursos são abordados temas referente a atualizações e legislações da Instrução no
Brasil. Se vc instrutor ainda não participou no ano de 2011 de qualquer desses cursos,
procure a FEPAR , www.fepar.org.br e faça já sua solicitação , vc tbem poderá entrar em
contato com o Comitê de Instrução e Segurança ( CIS – CBPq ) www.cbpq.org.br para
solicitar sua participação.

Cada clube que realiza atividades no PR deve enviar a esta Federação uma relação
dos lançamentos de aluno com nome completo, número da CBPq, data e local do salto,
aeronave e instrutor(es) que participaram do lançamento. Ao final do relatório deve constar o
nome dos profissionais que atuaram com a contagem de lançamentos realizados.
Temos uma planilha padrão em Excel que pode ajudar no preenchimento deste
formulário, os clubes que precisarem entrem em conato conosco.
Cada instrutor deve mandar então seu relatório individual de recadastramento (também
caso necessitem entrem em contato que enviamos o modelo) constando todos os seus dados e
o resumo de lançamentos realizados para cada clube onde o aluno foi cadastrado.
Lembramos que os lançamentos que não estiverem de acordo com o relatório
apresentado pelo clube com os alunos devidamente cadastrados não serão aceitos.
Estamos a disposição para ajudar neste processo de recadastramento e lembramos
que esta comprovação de atividades através dos relatórios é obrigatória para a manutenção no
quadro de profissionais.

9 - 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
você estará na capa da FEPAR.

10 – RECORDE BRASILEIRO DE MAIOR FORMAÇÃO EM QUEDA LIVRE

Esta a todo vapor os preparativos para mais uma missão brasileira em solo americano
para a tentativa de quebra de recorde de maior formação em queda livre. Novamente atletas de
todo Brasil estão se mobilizando através dos capitães de cada estado brasileiro para acertar
detalhes como PAGAMENTOS , VISTOS E PASSAGENS , DATA DE CHEGADA E PARTIDAS
, CREDENCIAIS CBPq E FAI e os TREINAMENTOS .
Vc atleta paranaense que esta inserido nesta missão , entre em contato com o nosso
Capitão Fabio Pelayo , 41 9102 6265 , pelayo@flypqd.com.br pra confirmar sua participação e
tirar todas as dúvidas referente ao evento. O Fabio estará em São Paulo esta semana em
reunião com a equipe organizadora do Recorde e trará informações de ultima hora para que
possamos antecipar todos os detalhes e estarmos prontos e aptos com todos os nossos prérequisitos. Vamos em busca dessa conquista mais uma vez , os atletas do Paraná devem mais
uma vez mostrar a sua força e capacidade de ajudar o Brasil a subir ao topo dos céus mais
uma vez.
Desta vez a missão será bater uma formação com 152 atletas em uma mesma
formação contra o último feito do ano anterior de 102 atletas que foi obtida com tanto sucesso.

A FEPAR oferece toda sua equipe de trabalho para auxiliar os nossos atletas e estará presente
no evento, participando e conferindo toda essa missão. Cidade de Eloy , estado do Arizona ,
sede das maiores áreas de salto do mundo , a SKYDIVE ARIZONA nos EUA receberá nossos
atletas de 21 a 28 de abril de 2012.

OBS : CREDENCIAIS FAI

Todos atletas que em 2012 forem participar de competições e recordes internacionais,
ou mesmo para aqueles que simplesmente desejem possuir a carteira, devem estar
regularmente filiados a CBPq e providenciar sua credencial FAI através do site da
Comissão Aerodesportiva Brasileira a CAB, pelo seu site www.cab.org.br clicando no
link “CARTEIRA FAI” e seguir rigorosamente as instruções ali postadas. Em seguida
enviar toda a documentação exigida (formulário de solicitação, assinatura, foto e
recibo) digitalizadadiretamente a CBPq para o seguinte
email: lceschin@stratosphere.com.br aos cuidados da Senhora Lorex, responsável da
CBPq pela intermediação com a CAB. A demora em receber o documento em seu
endereço é de aproximadamente 15 dias. Alertamos a todos aqueles que irão participar
do Recorde Brasileiro e latino Americano em abril deste ano m Elooy, que este
documento é necessário e a sua solicitação de inteira responsabilidade do interessado.

11 - RESPONSÁVEIS TÉCNICOS POR ÁREAS DE SALTOS NO PARANÁ .

As áreas de saltos no Paraná tem acontecido regularmente e com cada vez mais
adeptos , alunos e praticantes do esporte. São inúmeros lançamentos , varias modalidades e
uma vasta mescla de experiências distintas em cada atividade. Uma forma de mantermos o
controle das atividades e sustentar nossa precaução para evitar acidentes é seguir as regras
muito a risca.
O RESPONSÁVEL TÉCNICO DE ÁREA (RTA) não precisa ser necessariamente um
instrutor, normalmente é uma pessoa de bastante experiência no esporte que detém controle
sob a atividade em conjunto com os pilotos , manifestos , briefing de segurança inicial à
atividade , coordena as decolagens , organiza e fiscaliza o cumprimento das regras do esporte
assim como as regras da área de salto.
Existem atividades acontecendo no estado que não estão realizando essa tarefa e o reflexo
disso tem sido um número elevado de incidentes relatados com grandes chances de serem
acidentes fatais.

SUGERIMOS QUE TODAS AS ESCOLAS ATENTEM PARA ESTE FATO E QUE COBREM A
EXISTENCIA DOS RTA´S EM SUAS ATIVIDADES, REALIZEM SEUS BRIEFINGS DE

SEGURANÇA ANTES DE INICIAR QUALQUER ATIVIDADE PARA QUE TODOS POSSAM
TER CONHECIMENTO DAS REGRAS A SEREM CUMPRIDAS.
NÃO ADIANTA TERMOS PESSOAS EXPERIENTES NAS ATIVIDADES SE CADA UM SOBE PRA
SALTAR E QUER FAZER DA SUA MANEIRA, VAMOS CUMPRIR A REGRA DE SEGURANÇA EM

TODS OS LUGARES QUE FORMOS SALTAR EM RESPEITO À NOSSA VIDA.

A FEPAR em conjunto com o CIS-CBPq tem modelos e sugestões para implantação de regras
simples mas eficazes , entre em contato para que possamos oferecer estas normas e também
implantar o RTA para TODAS as atividades.

12 - RECADASTRAMENTOS 2012 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 entidadefepar@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.

13 – 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.

14 - 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. Aficha 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

