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1 – ATIVIDADES DE SALTOS NO PARANÁ –  01 e 02 de DEZEMBRO 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.  

 
 

 
2 –  WORLD PARACHUTING CHAMPIONSHIPS , MONDIAL FAI – DUBAI 2012  
 
 
Está aberto o MAIOR EVENTO MUNDIAL DE PARAQUEDISMO que acontece nos Emirados 
Árabes em DUBAI , dentre os dias 28 de novembro a 10 de dezembro de 2012.  
 
Estão participando mais de 55 países com suas delegações de atletas classificados entre os 
melhores atletas do mundo e o BRASIL possui a maior delegação do Continente 
Americano com 58 atletas participantes.  
 

O Chile é o país das Américas com a menor delegação com dois atletas apenas, a Ásia 
contribuiu com 4 delegações, China , Índia , Singapura e Thailândia e a maior delegação da 
competição é a Australiana com seu vizinho da Nova Zelândia,  59 atletas representando a 
Oceania.  
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A Europa também tem representação de quase todos os países , da Irlânda no oeste ao 
Kazaquistão no leste , incluindo a Turquia. Não podemos esquecer dos países Nórdicos e 
Rússia ( país agora independente da antiga URSS ).  
 
Do continente Africano , participam delegações da República da África do Sul, Egito e Marrocos 
e na região do Golfo com a delegação dos United Arab Emirades , Du Bahrain , Oman, Qatar e 
o mais novo membro da FAI , a Jordânia.  
 
Cada time e cada competidor em individual tem já seus primeiros objetivos naturais ao estar 
participando deste evento , que é representar seus países. Muitos deles , pela primeira vez, 
outros como por exemplo Abraham Lasschuijt da Holanda e os Brasileiros , atletas radicados 
no Paraná , Fabio Pelayo , Ronaldo Tkotz e Marcelo Ricci já participaram outras vezes desse 
mesmo evento.  
 
Faustine Carrera , Comunicaton Manager da FAI, ( Fédération Aéronautique Internationale ) , 
nos encaminhou este artigo de nome Competitor´s Stories escrito pelo IPC Media Liaison 
Officer  ( Susan Dixon ) e trata – se de uma entrevista com cada uma das delegações 
participantes sobre suas histórias.   
Uma simples, mas gigantesca homenagem a todos os atletas de Competição de Paraquedismo 
do Mundo. 
      
 
A FEPAR DESEJA UMA ÓTIMA COMPETIÇÃO A TODOS OS BRASILEIROS E EM 
ESPECIAL AOS PARANESES Fabio Pelayo / Ronaldo Tkotz / Marcelo Ricci e Marat Leiras 
( atletas FEPAR ) . Além de representarem o Brasil e o Paraná competem numa das 
modalidades mais emocionantes e radicais da Competição. Visite www.wpcuae.ae e 
confira atentamente os scores e andamento on line da competição.    
 
 
 
3 – TREINAMENTO DOS CANDIDATOS DO CURSO  JM AFF DO PARANÁ. 
 
 
Após algumas alterações de datas novamente está confirmado o treinamento oficial CIS / 
CBPq / FEPAR dos candidatos ao Curso de JM AFF do Paraná para 01 e 02 de dezembro de 
2012. A aeronave Drago Air Pilatus PC6 retorna a Ponta Grossa PR neste fim de semana em 
condições plenas para a retomada das atividades. Todos os candidatos do curso AFF deverão 
se programar para realizarem seus saltos de treinamento uma vez que os avaliadores estarão 
se disponibilizando a esse trabalho. De acordo com o cronograma do curso será marcada uma 
nova data para a avaliação ( Fase II ) e dependerá exclusivamente do desempenho desses 
candidatos diante do dos saltos de treinamento ( Fase I ).  

O Curso de JMAFF, após iniciado e realizado tem durabilidade e prazo máximo de 3 meses 
para ser concluído pelos candidatos ( teórico e prático ).   
Candidatos e Avaliadores favor confirmarem suas presenças por e mail fepar@fepar.org.br ou 
tibi@flycuritiba.com.br  
 
 
 

 
4 – FEPAR / CBPq / CIS SOLICITAM PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS / INSTRUTORES / 
ESCOLAS E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.  
 
Concomitante ao trabalho já oferecido ao desenvolvimento do Paraquedismo Nacional, a 
FEPAR solicita e reincentiva todos os atletas por meio de seus clubes escolas e /ou 
diretamente com seus instrutores a participarem efetivamente à construção do nosso 
Paraquedismo . Os instrutores , através de suas escolas,  e responsáveis técnicos por áreas de 
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saltos ( RTA´s ) são as vias de comunicação entre todos os atletas atuantes e a entidade 
regulamentadora CBPq. Os atletas são os usuários de todos os serviços do Paraquedismo 
Nacional e são eles que devem ser ouvidos em todas as suas reivindicações. Devem, por sua 
vez ,  redigirem suas críticas e sugestões sobre o nosso paraquedismo para que estes 
instrutores e RTA´s possam filtrar as melhores sugestões e assim serem levadas aos 
formulários de alterações do Código Esportivo da CBPq . Preferencialmente estas sugestões 
deverão ser encaminhadas até o dia 31 de dezembro de 2012 afim de serem analisadas pelo 
CIS, Presidentes das Federações e posteriormente apresentadas na próxima AGE da CBPq 
em 2013. Esta é uma das formas mais diretas e democráticas para que com o nosso empenho 
e participação tornem-se possíveis todas as melhorias. Agora é a hora de todos participarem 
efetivamente e de modo positivo! 
  
 
 
5 – BOOGIE DE REVEILLON - II INSANO PORTER FESTIVAL 2012 / 2013  
 

Seguindo o ano passado com o sucesso na Primeira edição do Boogie  da Aeronave Pilatus 
Porter, está lançado oficialmente o  II INSANO PORTER FESTIVAL na Ilha de São Francisco do 
Sul – SC. O Boogie atrai não só os amantes das alturas mas também os curiosos que acabam se 
aventurando para apreciarem saltos com imagens paradisíacas. A data de início do evento será 
27 de dezembro e seguirá pelo ano novo até dia 06 de janeiro de 2013.  Serão dez dias de 
muitos saltos e muita diversão no visual incrível do litoral catarinense, diversão, baladas e 
sorteio de brindes para os atletas. Os 10 primeiros inscritos ganham de brinde uma camiseta 
Sun Set!! O Boogie tem o apoio da Federação Paranaense de Paraquedismo FEPAR / 
Federação Catarinense de Paraquedismo FECAP e da Vertical Speed Paraquedismo. Em breve 
, NOS PRÓXIMOS BOLETINS , traremos informações sobre as atrações mais importantes do 
evento.  
 
- Aeronave Pilatus Porter PC6; 
- Vagas a R$ 95 (12000ft); 
- Saltos a 16000ft; 
- Área de pouso gramada; 
- Área de dobragem coberta; 
- Praça de alimentação; 
- Saltos na praia; 
 
São Francisco do Sul é uma pequena e bela ilha situada no litoral catarinense. Bastante 
frequentada por surfistas e repleta de bares e paisagens naturais. Ideal para levar a família e, 
claro, saltar de paraquedas... 
 
Distâncias 
De Curitiba: 187 km 
De São Paulo: 569 km 
De Florianópolis: 189 km 
De Balneário Camboriú: 112 km 
 
MAPA 
https://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&tab=wl  
 
INSCRIÇÃO 
R$ 100 (manifesto, camiseta do evento, kit Insano Energy Drink, adesivo e revista Air Press) 
 
Para se inscrever você deve efetuar o depósito na conta abaixo e enviar o comprovante para o 
e-mail insanoporter@gmail.com  Em seguida você receberá uma ficha de inscrição numerada 
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que você deverá preencher e enviar no mesmo e-mail para validar sua inscrição. 
 
DADOS PARA DEPÓSITO 
Banco Bradesco 
Agência: 426 
Conta corrente: 1907026 
Valor: R$ 100 
Drago Air Service - CNPJ 13232651/0001-59 
 
HOSPEDAGEM : A  Agência São Francisco Turismo oferece tudo para facilitar a busca por 
hospedagem ( pousadas , hotéis , camping , casas, restaurantes ) e ela já possui parceria com a 
Drago Air para facilitar toda sua acomodação . www.saofranciscoturismo.com e ou 47 3442 
1169.  
 
 
 
 
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 

http://www.saofranciscoturismo.com/
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br
mailto:fepar@flypqd.com.br


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. 
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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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