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1 – ATIVIDADES DE SALTOS NO PARANÁ – 15 e 16 de SETEMBRO de 2012.

DRAGO AIR / GO JUMP / FLY CURITIBA / SKULL – Confirmada atividade em Ponta Grossa – PR.
Aeronave Pilatus Porter – PC6 PR-AJJ lançamentos a 12 000ft e saltos com Oxigênio a bordo
do PC-6 para os lançamentos a 16.000 ft . Saltos Duplos , Saltos para alunos AFF , ASL , BBF ,
Treinamentos de Free Fly , Treinamentos de TR , Big Ways , wing Suits , Saltos de
Deslocamentos . Grande área gramada para pousos , lanchonete/restaurante com comida
caseira , 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.DRAGOAIR.COM.BR
/
WWW.GOJUMP.COM.BR
/
WWW.FLYCURITIBA.COM.BR
/
WWW.SKULLPARAQUEDISMO.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 – PARANAENSES CAMPEÕES NAS COMPETIÇOES BRASILEIRAS / EVENTOS
ARTISTICOS E FQL 2012.
O Campeonato Brasileiro de Eventos Artísticos versão 2012 aconteceu em Boituva nos dias 7
e 8 de setembro. Como sempre acontece, este foi um evento memorável para os praticantes
da modalidade, cujo número de adeptos não para de crescer.
OS PARANAENSES THIAGO MINITTI E THIAGO PERETTI COMPETIRAM E SAGRARAMSE CAMPEÕES BRASILEIROS DE SKYSURF. PARABENIZAMOS OFICIALMENTE ESTE
PÓDIUM , A DUPLA ENCAROU UMA BATERIA DE TREINOS ANTES DA COMPETIÇÃO E
GANHARAM . LITERALMENTE REPRESENTARAM DA MELHOR FORMA O
PARAQUEDISMO PARANAENSE, MERECEM DESTAQUE E HONRA AO MÉRITO.
Já no Campeonato Brasileiro de FQL ( um dos mais bem sucedidos campeonatos de FQL de
todos os tempos ) que ocorrera na mesma data em Manaus, tivemos também participações
paranaenses importantes com belíssimos resultados. Com uma estrutura impecável, recepção,
gentileza e eficiência da organização Manauara todos os atletas saíram encantados e
satisfeitíssimos , assim como árbitros e staff da CBPq.
AS PARANAENSES ASSIANE CLARETE ADADA E FLAVIA ANNUNZIATA LOPES , COM O
TIME FEMININO “ LADIES FIRST “ SAGRARAM-SE VICE-CAMPEÃS BRASILEIRAS DE FQL.
COM 93 PONTOS , COLADAS AO FENIX COM 96, ELAS DERAM TRABALHO E POR
POUCO NÃO FORAM AS CAMPEÃS. TRADICIONALMENTE ELAS TEM REPRESENTADO O
PARANÁ A MUITO TEMPO E MERECEM CADA VEZ MAIS OS TITULOS QUE TEM
CONQUISTADO, HONRA AO MÉRITO , PARABÉNS.

3 - CURSO DE JM-AFF NO PARANÁ ( FASE I )
Confirmado o curso de JM AFF em Curitiba e Ponta Grossa de 10 a 14 de outubro de 2012. O
curso será ministrado pelo chefe do CIS , Ricardo Pettená e coordenado pela FEPAR.
Informamos que a FEPAR é Incentivador do Desenvolvimento de Profissionais do Estado do
Paraná e acompanhará 100 % do curso. O intuito e o objetivo é formar novos instrutores,
avaliando e capacitando-os ao modelo de instrução pelo Programa AFF no Brasil.
TODOS os instrutores paranaenses e/ou brasileiros estão CONVIDADOS E CONVOCADOS a
acompanharem tanto parte teórica como parte prática. Desta forma serão também avaliados
pelo Diretor do Curso para atuarem auxiliando nas avaliações e futuramente tornarem-se
Avaliadores e/ou Diretores de Cursos.
Lembramos que a Fase 1 deste curso compreende toda parte teórica ( que será ministrada nos
dias 10 , 11 e 12 de outubro no Hotel Victoria Villa – Curitiba ) e os saltos de treinamento (
saltos de Nivel III e IV do programa AFF que serão realizados nos dias 13 e 14 de outubro em
Ponta Grossa ). A quantidade de saltos de treinamento será determinada pelo Diretor do
Curso e vai depender do desempenho individual dos candidatos . Qdo aprovados na Fase I ,
estarão prontos para serem avaliados na Fase II ( avaliação de teoria e saltos em nova data a
ser determinada ).
Instrutores e Candidatos que têm interesse no curso e que já cumprem os requisitos exigidos
pelo Código Esportivo da CBPq (Capítulo 5), favor comunicar a FEPAR enviando e mail para
participar : fepar@fepar.org.br . O custo do curso é de R$ 1200,00 por candidato e os saltos
que compreendem a FASE I , também.

4 - CONVOCAÇÃO PARA O DIA DA SEGURANÇA – FEPAR - 22 OUTUBRO 2012.
A cada ano que passa realizamos cada vez mais eventos , work shops, seminários , reuniões
para falar sobre o quesito SEGURANÇA no paraquedismo. Estamos novamente a um
mês comemorativo ao dia da segurança do nosso esporte , 22 DE OUTUBRO e desta forma
CONVOCAMOS todos os clubes , as escolas e os instrutores individuais para realizar palestras
com temas específicos sobre segurança no nosso esporte.
Este ano estaremos focando todas as nossas atenções em SEGURANÇA NA NAVEGAÇÃO . 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 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 , praticar E RELEMBRAR os procedimentos de segurança

b. inspecionar e conversar sobre seu equipamento , CHECAR NOVOS CONCEITOS , rever todos
os Planos de Segurança em NAVEGAÇÃO
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.
5 – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA – CBPq ( Boletim CBPq nº 26 )
Esta instituído e operacional o STJD da CBPq. Instalado durante o mês que passou, em breve
estaremos anunciando novidades a respeito deste que é o órgão judicante máximo de nossa
entidade e que sem nenhuma dúvida irá definitivamente auxiliar o funcionamento legal da
CBPq.

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
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.
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.

10 - NOTÍCIA BOLETIM CBPq Nº 26

MONDIAL 2012, Dubai, Emirados Árabes, 25 de novembro a 9 de dezembro
Pela primeira vez na história do paraquedismo mundial teremos um evento onde
absolutamente todas as modalidades de competição em nosso esporte estarão sendo
disputadas ao mesmo tempo e no mesmo local. Trata-se do MONDIAL que acontecerá em
Dubai, Emirado Árabes, entre os dias de 25 novembro e 09 de dezembro deste ano. Tendo em
vista a participação de nossos atletas competidores, a CBPq criou a “Comissão Organizadora
da Delegação a Dubai” (CODDU), que está trabalhando especificamente para este evento. Os
comissionados são todos atletas do quadro da CBPq e alguns deles inclusive serão integrantes
da delegação como atletas competidores. São os seguintes os comissionados: Chefe da
CODDU: Fábio Pelayo; Gerente FQL-4 Masculino: Fábio Diniz; Gerente FQL-4 Feminino:
Noel; Gerente FQL-8: Pedrosan; Gerente Paraquedismo Clássico: Marcelo Ricci; Gerente
Eventos Artísticos: Leonardo Orsini; Gerente Pilotagem de Velame: Fábio Pelayo (acumula
com Chefia da CODDU) e Gerente TRV: Olavo Falleiros. Os critérios para a seleção das
equipes e/ou atletas que estarão representando o Brasil foram definidos através dos rankings
dos Comitês Esportivos de cada modalidade e toda a delegação esta definida e já foi préinscrita, ela é composta por 57 pessoas. Para quem desejar mais informações sobre este
grande evento, esta no ar o site oficial: http://www.wpcuae.ae/ . Certamente será o maior
evento de competição do paraquedismo mundial de todos os tempos.

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

