
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO- FEPAR 
Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo 

Boletim 24/2012 
quarta-feira – 25/07/2012 

  
1 – ATIVIDADES DE SALTOS NO PARANÁ –  28 e 29 de  julho de 2012.  
 
FRANGO LOCO PARAQUEDISMO - Confirmada atividade em Dois Vizinhos  – PR.  Aeronave 
Seneca II para 7 paraquedistas , Helicóptero Robinson R44 para atletas com mais de 150 saltos 
, lançamentos de Seneca a 12 000 ft , Saltos Duplos , Saltos para alunos AFF , ASL , BBF .   Este 
final de semana haverá a competição paranaense de FQL 2 way , segunda etapa, maiores 
informações seguem no item 3 deste boletim. As atividades acontecerão no aeroporto Mocelin 
na sede do Clube Frango Loco de Paraquedismo , maiores informações , acesse 
WWW.FRANGOLOCO.COM.BR ou ligue para Marcelo Mocelin 46 9108 5008. 
 
GO JUMP / FLY CURITIBA / SKULL E DRAGO AIR  – Confirmada atividade em Ponta Grossa – 
PR. Aeronave Pilatus Porter – PC6 PR-AJJ lançamentos a 12 500ft e em breve início dos 
lançamentos a 16.000 ft  Saltos Duplos , Saltos para alunos AFF , ASL , BBF , LO´s de Free Fly , 
LO´s de TR , LO´s de Grandes Formações.   Grande área gramada para pousos , 
lanchonete/restaurante, amplo estacionamento.   O Centro Sul Brasileiro Drago Air de 
Paraquedismo tem patrocínio da INSANO Energy Drink. O Centro fica no Aeroporto Santana 
em Ponta Grossa, há 100 km de Curitiba. O área de salto  funciona  todos os fins de semana. 
Para mais informações acesse  WWW.GOJUMP.COM.BR  / WWW.FLYCURITIBA.COM.BR  / 
WWW.SKULLPARAQUEDISMO.COM.BR   / WWW.DRAGOAIR.COM.BR  
 
OBS: TODOS OS ALUNOS E ATLETAS QUE QUISEREM SALTAR EM PONTA GROSSA E EM 
TODAS AS ÁREAS DENTRO DA JURISDIÇÃO DO PARANÁ , DEVERÃO ESTAR EM DIA COM 
CREDENCIAIS FEPAR/CBPq , ASSINAR O TERMO DE RESPONSABILIDADE  DA ÁREA , PASSAR 
PELO CHECK DE EQUIPAMENTO E PELO BRIEFING DE SEGURANÇA DA ÁREA. AS ATIVIDADES 
QUE NÃO CUMPRIREM ESSAS NORMAS SERÃO CONSIDERADAS IRREGULARES PELA FEPAR , A 
NOSSA E A SUA SEGURANÇA DEPENDE DE VC.  
 
 
2  – CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 2012 FEPAR. 
 

A Presidência da Federação Paranaense de Pára-Quedismo – FEPAR, no uso de suas 
atribuições e sob a orientação estabelecida no Estatuto da entidade em seu Capítulo III  artigos 
12º, 14º, 15º, 16º, 17º, 20º ,21º e 23º , vem convocar em caráter ordinário a Assembléia Geral 
Ordinária da FEPAR na seguinte data, hora e local: 
 
Data:              26 de Julho de 2.012 
Hora:              19:00 horas a primeira chamada 
                      19:30 horas a segunda chamada se houver necessidade 
Local:             CURITIBA. Edifício New York Building. Rua João Negrão, 731 esquina com a 

Rua Visconde de Guarapuava. Centro. CEP 80010-200.  
 
A fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
 
1- Apresentação do relatório das atividades realizadas no último ano desta gestão (julho 2011 

/ junho 2012). 
2- Discussão e votação para aprovação do Relatório apresentado.  
3- Apresentação do parecer do Conselho Fiscal sobre as contas do último ano desta gestão 

(julho 2011 / junho 2012). 
4- Discussão e votação para aprovação do parecer do Conselho Fiscal. 
5- Demais assuntos levantados pelos presentes. 
 

http://www.frangoloco.com.br/
http://www.gojump.com.br/
http://www.flycuritiba.com.br/
http://www.skullparaquedismo.com.br/
http://www.dragoair.com.br/


As entidades filiadas devem se fazer representadas por seu Presidente ou representante legal 
devidamente credenciado através de Procurações. 
 

 
3 – 2 ª ETAPA CAMPEONATO PARANAENSE DE FQL  – 2 WAY  

 
Atenção todos os atletas Paranaenses , é neste final de semana dias 27 , 28 e 29 a FEPAR e 
Frango Loco Paraquedismo realizarão  a segunda  etapa da Competição Paranaense de FQL 2 
WAY . A etapa acontecerá na sede da Frango Loco  Paraquedismo no Aeroporto Mocelin na 
cidade de Dois Vizinhos.  A competição tem objetivo de engrandecer o nível técnico entre os 
competidores , fazer novos amigos , destacar a modalidade e classificar os melhores atletas do 
nosso estado. Os organizadores já estão aguardando os atletas.  O campeonato e as 
informações e regulamento da competição estão nos boletins da FEPAR e também no site 
www.fepar.org.br/eventos.php  . Leia o regulamento da competição que está divulgado no 
site da FEPAR assim como a confirmação das datas e premiações. VAMOS COMPETIR PARA 
EVOLUIR / FAZER O ESPORTE CRESCER TECNICAMENTE É NOSSA MISSÃO.   
 
 
4  - CAMPEONATO BRASILEIRO DE FORMAÇÕES EM QUEDA LIVRE, VERSÃO 2012 , 
MANAUS – Boletim CBPq nº 19 
 
Neste último final de semana foi vistoriada e aprovada a área de salto do Aeroclube das Flores 
em Manaus, onde acontecerá Campeonato Brasileiro de FQL 2012 com o apoio da CBPq e a 
organização da Área de Salto de Manaus, tendo como responsáveis os paraquedistas Auri 
Vargas e Robson Custódio.Este que é o maior de todos os eventos de nosso calendário, irá 
acontecer na Região Norte do Brasil pela segunda vez consecutiva, ano passado foi em Boa 
Vista, RR. O inusitado desta vez é que o primeiro Campeonato Brasileiro de FQL da história da 
CBPq, chamado Trabalho Relativo na época, aconteceu também em Manaus no ano de 1.978. 
Passados 35 anos de sua realização o evento que marcou época na cidade volta a ser lá 
sediado entre os dias 5 e 9 de setembro. O apoio aéreo será de três aeronaves Cessna 
Caravan. Com certeza teremos um grande campeonato ansiosamente aguardado por todos, 
talvez o maior de todos os tempos. O Boletim número 01 do evento já esta no site da CBPq no 
seguinte link: http://cbpq.org.br/downloads/Bol_Inf_01.pdf ; confira. As inscrições já estão 
abertas. 
 
 
5 - SIMPÓSIO INTERNACIONAL AIR PRESS -  13 a 19 de AGOSTO 2012 – Boletim CBPq 
nº 19 
 
O website do Simpósio Air Press (www.simposioairpress.com.br) esta atualizadissimo, visite 
e veja as novidades.Este evento será sem dúvida um divisor de águas no profissionalismo de 
nosso esporte aqui no Brasil. Sua presença é importantíssima. 

 
 
6 - 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)  precisa ser necessariamente um 
instrutor, Esse 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 , fiscaliza toda e qualquer irregularidade , 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 , 
instrutores de outros estados lançando alunos irregularmente e o reflexo disso  tem sido 
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um número elevado de incidentes relatados com grandes chances de serem acidentes 
fatais. A FEPAR não reconhece e não autoriza instrutores de outros estados a realizarem 
atividades dentro da jurisdição do Paraná sem autorização. Os mesmos para realizarem 
atividades aqui deverão solicitar por escrito e a entidade emitirá um ofício autorizando 
ou não.   
                  
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 TODOS 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. 

 
  
 7 - 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 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. 
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            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 
 
             - 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 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 
  
Claussius Tibi Sgarbi 
Presidente FEPAR 
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