FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PARAQUEDISMO- FEPAR
Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo
Boletim 34/2012
quarta-feira – 10/10/2012

1 – ATIVIDADES DE SALTOS NO PARANÁ – 12 , 13 e 14 de OUTUBRO 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.
ATENÇÃO : FORAM LANÇADOS PACOTES DE SALTOS PARA GRUPOS/TIMES E SALTOS DE
COACH BBF A PREÇOS de até R$ 80,00 , CONSULTE WWW.DRAGOAIR.COM.BR OU MANDE E
MAIL PARA pedrosopqd@yahoo.com.br – FONE : 42 9995 8592 – 41 3072 7756 ( CENTRAL DE
ATENDIMENTO DRAGO AIR ). EM BREVE TBÉM O CALENDÁRIO COMPLETO 2012 / 2013.

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.
HEAD DOWN / ARRANHA CÉU / SALTO DUPLO CURITIBA
Arranha Céu e Salto Duplo Curitiba , Pqds de Curitiba e região que pretendem passar o feriadão
na praia, área confirmada neste sábado e domingo 13 e 14/10 com o Cessna 180 PT-KZI,
saltos a 10.000 no belo visual do litoral !!!! Saltos duplos e atletas apenas. E em breve o super
Cessna 182 Skylane PR-SDC da Salto Duplo Curitiba lançando a 12.000 pés, e teremos
várias novidades na área de Paranaguá aguardem !!! Informações com Beto da Arranha Céu
Páraquedismo no tel 41-9959-4129.

2 – 7º FESTIVAL AÉREO DO AEROCLUBE DO PARANÁ .
De 26 a 28 de outubro está confirmado o Festival Anual do Aeroclube do Paraná , com
acrobacia aérea, esquadrilha da fumaça, demonstrações de vôo , paraquedismo e exposições
de aviões . A entrada é gratuita e esta bela festa terá início às 10:00 da manhã , endereço
Aeroporto do Bacacheri , rua Cícero Jaime Bley s/n . Informe-se pelo telefone : 41 3256 3003
ou
acesse
o
Facebook
do
Aeroclube
do
Paraná
https://www.facebook.com/Aeroclube.do.Parana.

Não perca esta grande oportunidade que estará envolvendo demonstrações de paraquedismo
, assim como aeromodelismo, ultraleves e planadores , exposições militares e policiais.
Vamos prestigiar o Paraquedismo Paranaense neste grande festa.

3 - 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 .
O CIS, através do diretor técnico da FEPAR Fabio Pelayo , preparou uma gama de materiais
excelentes para serem abordados , seguem abaixo :
- Aplicar a palestra de Segurança na Navegação e Pouso.
- Incentivar e difundir o uso das Folhas de Progressão para Categoria A e Folha de Progressão
de Velames.
- Realizar um Check de Equipamento conjunto com o grupo relembrando e instruindo a
sequencia e principais pontos.
- Perguntar (se possível a todos presentes) a carga alar do paraquedista (calcule no site da
CBPq no link: http://cbpq.org.br/downloads/CargaAla.pdf ), experiência e objetivos no
esporte, identificando se estes estão com equipamento adequado. Esta prática não é uma
“blitz” com a função de “reprimir” os paraquedistas, mas sim para “orientar” e mostrar que
alguns as vezes podem estar com opções críticas.
- Orientar atletas e alunos na escolha correta do velame de acordo com o grau de experiência,
objetivos e “momento” no esporte.
- Realizar uma Revisão das PANES E ANORMALIDADES em todas as fases do salto, confira as
fotos destas panes e anormalidades no site da CBPq, no link: http://cbpq.org.br/projeto.php.
- Realizar treinamento em EQUIPAMENTO SUSPENSO com os atletas presentes orientando que
a prática dos procedimentos deve ser uma rotina constante de todos.
- Orientações para saltos em grupos, modalidades e normas do Código Esportivo da
Confederação Brasileira.
- Ênfase na norma para o USO de CAMERAS e os riscos envolvidos.
- Divulgar o Programa de Estudos e Prevenção de Acidentes (PEPA) explicando a importância
em relatar os casos de Situação de Risco, Acionamento de Reservas e Acidentes/Incidentes com
fins de Estudo e Prevenção de casos futuros.
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 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.

4 –Últimas vagas - CURSO DE PILOTAGEM DE VELAMES KALAY MARQUES / PARANÁ –
DRAGO AIR
Já é nesta semana o Curso para o dia 12 de outubro na área de saltos da Drago Air , Ponta
Grossa, PR com o atleta Kalay Marques ( atual Campeão Brasileiro de Pilotagem de Velames ).
Curso específico para atletas de todos os níveis de experiência. A grande importância destes
cursos é conhecer a fundo a realidade de navegar o paraquedas , aprimorar o manuseio,
conhecer os recursos que o paraquedas lhe oferece e também evitar pousos indesejados
assim como colisões, navegações fora de padrões e ou fora de rotas previsíveis.
Extremamente recomendado para TODOS e não somente para os atletas com dificuldades
em navegação. Veja abaixo a Programação do Curso:
Duração
do
curso:
1
dia.
- Metodologia: Aula teórica seguida de exercícios práticos, adequados à experiência do atleta.
São realizados 5 saltos durante o dia, com diferentes objetivos. A altura de lançamento é
5000ft.
Todos
os
pousos
são
filmados
para
debriefing.
Aeronave:
Pilatus
Porter
PC6
Valor

do

curso:

O treinamento de pilotagem de velames tem um ótimo custo-benefício, uma vez que instrutor
não salta com o aluno, e sim acompanha seu pouso e navegação do chão. O valor total do
curso será o número de vagas que você utilizar (recomenda-se cinco saltos) mais o profit de R$
300. As vagas a 5000ft custam R$ 65. Dobragens e aluguel de equipamento por conta do
aluno.
INSCREVA-SE JÁ!
Para garantir a sua vaga, envie um e-mail para pedrosopqd@yahoo.com.br com as seguintes
informações:
Nome
completo
Telefone
Número
de
saltos
Velame
principal
(que
irá
utilizar
no
curso)
IMPORTANTE! Após enviar o e-mail de pré-inscrição você receberá uma resposta com as
orientações
pra
efetivar
sua
inscrição.
NÃO

SERÃO

ACEITAS

INSCRIÇÕES

VIA

FACEBOOK.

APENAS

POR

E-MAIL!!

Mais informações sobre o curso e o instrutor no site www.kalayswoop.com.br.

5 - CURSO DE JM-AFF NO PARANÁ – CURITIBA ( FASE I )

ESTÁ ACONTECENDO COM INICIO HJ PELA MANHÃ o curso de JM AFF em Curitiba e Ponta
Grossa PROGRAMADO para 10 a 14 de outubro de 2012. O curso está sendo 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.
Lembramos que a Fase 1 deste curso compreende toda parte teórica ( que será ministrada nos
dias 10 e 11 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 12 , 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 ).
A FEPAR deseja todo sucesso aos novos candidatos e em breve terá noticias importantes
sobre esses novos profissionais.

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 – NOTICIAS CBPq Boletim 30/2012
MONDIAL FAI 2012, Dubai, Emirados Árabes, 25 de novembro a 9 de dezembro
Pela primeira vez na história do paraquedismo mundial teremos um evento FAI 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. a
“Comissão Organizadora da Delegação a Dubai”, criada pela CBPq e que tem como Chefe o
Fábio Pelayo, já fez a inscrição de toda a nossa delegação para este grandioso evento. Esta
será a maior delegação do paraquedismo brasileiro em uma competição internacional. Graças
a grande organização da Comissão e a disciplina dos atletas convocados, 60 dias antes do
início do evento estamos 100% regularizados, algo que também acontece pela primeira vez na
história da CBPq em eventos sob a bandeira da FAI/IPC. A CBPq inclusive recebeu através
dos representantes da FAI congratulações pela sua organização e em ser a primeira delegação
a se inscrever no MONDIAL com todos a documentação absolutamente correta. A escalação
de nossos times em cada modalidade segue abaixo, agora é torcer que nossos atletas tragam
de DUBAI medalhas e boas colocações.

1- Precisão - TIME Masculino
Nome
Alexandre Gomes Soares
Rodrigo Gonçalves
Diego Gabriel da Silva
Gilson Borges Pires da Silva
Ricardo Pereira dos Santos

Apelido
Soares
Frango
Gabriel
Brow
RP

CBPq
13701
73517
70566
77757
18078

FAI
268/2012
272/2012
206/2012
207/2012
279/2012

Apelido
Diniz
Ferraz
Gorg
Ribeiro
Ferreira
Marcia

CBPq
32787
23063
73951
32991
70654
15596 D

FAI
248/2012
247/2012
249/2012
246/2012
244/2012
116/2012

3- FQL-4 Feminino
Nome
1
Juliana Rodrigues de Souza
2
Cássia Bahiense Neves
3
Lailla Grazielli Surcin
4
Beatriz Figueiredo Ohno
5 - cam Noel Carlos Barbosa

Apelido
Juju
Cássia
Lailla
Bia
Noel

FAI
260/2012
190/2012
269/2012
189/2012
253/2012

6 - res Patrícia R. G. V. Faria Silva

Paty

CBPq
76747 -D
73521 -D
77668 -D
72357 -D
72357 -D
74815 B

1
2
3
4
5

2- FQL-4 Open
Nome
1
Fábio Vieira Diniz
2
André Correa de Toledo Ferraz
3
Guillermo Gorg
4
Daiton Alcantara Ribeiro
5- cam kalley Ricardo Ferreira
6 – res. Marcia Farkouh

264/2012

4- FQL-8
Nome

Apelido

Rodrigão

CBPq
12000 D
73062 D
2650 - D
17036 -D
72851 D
22764 D
34068 D
73955 D
35018 D

Nersão

7388 - D 041/2012

1

Pedro Ushizima Junior

Pedrosan

2
3
4

Timóteo Salgado Pereira Pinto
Luís Rogério Martinatti
George Narita

Salgado
Rogério
Narita

5

Paulo Mendes Fróes

Fróes

6

Renato Fernandes Acerbi

Gordinho

7

Ziara Maria Mansur Abud

Zi

8

Alisson Paulo de Vargas

Ali

9 - cam Rodrigo Nogueira Kristensen
10 res
Nelson Jorge da Silva Jr.
5- TRV - 2 WAY Sequencial
Time1
Nome
1
Emerson Hyppolito
2
Olavo Falleiros Junior
3 - cam Carlos Correa Cabral
4 - res Eber do Amaral Rodrigues

Apelido
Hermes
Olav
Cabral
Amaral

CBPq
75959
30422
16570
11231

FAI
058/2012
220/2012
193/2012
242/2012
245/2012
251/2012
252/2012
271/2012
235/2012

FAI
259/2012
009/2012
015/2012
112/2012

6a- FREESTYLE - time 1
Nome
1
Solange Majoros Dominguez
2 - cam Rogerio Gormanns Robotton

Sol
Robots

CBPq
FAI
77571 D 222/2012
52174 D 273/2012

6b-FREESTYLE - time 2
Nome
1
Juliana dos Santos Vidotti
2 - cam Livia Sayuri Ferreira Itikawa

Apelido
Julie
Sayrui

CBPq
FAI
76070 D 164/2012
76594 C 250/2012

7a- FREEFLY - time 1
Nome
1
Paulo Henrique Perini
2
Flavio Cunha Sodre Santoro
3 - cam Augusto José Palhares

Apelido
Paulete
Meia Fase
Zé

CBPq
FAI
52171 D 266/2012
32774 D 262/2012
50162 D 265/2012

Apelido

7b- FREEFLY - time 2
Nome
1
Rogerio Gormanns Robotton
2
Vitor Paccola Benassi
3 - cam Rogerio Fleury da Silva

1
2
3
4
5
6
7
8

8- PILOTAGEM DE VELAME
Nome
Carlos Ribeiro Marques
Marat do Nascimento Leiras
Fabio D Aguila Pelayo
Paulo Ribeiro Marques
João Tamborindeguy Fernandes
Ronaldo Marcondes Tkotz
Rene Simenauer
Marcelo Ricci

Apelido
Robots
Piu Piu
Ipiranga

CBPq
FAI
52174 D 273/2012
76391 D 275/2012
32479 D 276/2012

Apelido
Kalay
Marat
Pelayo
Paulinho
João Tambor
Ronaldinho
Rene
Ricci

CBPq
24999 D
15699 D
21855 D
34535 D
15950 D
29001 D
11539 D
12619 D

FAI
102/2012
121/2012
014/2012
155/2012
243/2012
195/2012
267/2012
024/2012

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

