
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR 

Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo 

Boletim 10/2011 

quarta-feira – 16/03/2011 

  

1- Atividades no Paraná 

(Pedimos a todos os clubes que tenham atividades marcadas para a semana, sempre nos 
avisar até terça-feira para que seja publicada neste Boletim. Somente as informações 
recebidas por e-mail até na quarta-feira 08:00 da manhã serão publicadas neste Boletim) 

  

Londrina – Campeonato Paranaense de V-4 e Desafio FEPAR FQL-8 

Neste final de semana a FLY Paraquedismo estará realizando atividades de saltos contando 
com o apoio da aeronave Cessna Caravan com capacidade para 15 paraquedistas. Saltos a 
12.000 pés.   

Cursos, Saltos Duplos e saltos para atletas. LOs de Free Fly , TR e Wing Suit confirmados. 
Interessados entrar em contato. 

Junto com as atividades normais estará acontecendo o Campeonato Paranaense de V-4 e 
Desafio FEPAR de FQL-8. Maiores informações no decorrer deste boletim. 

Informações com Fabio Pelayo: (43) 9102-6265 / 3027-6265 
ou flypqd@flypqd.com.br    /  www.flypqd.com.br 

  

Ponta Grossa 

Neste final de semana a Head Down estará operando com no Aeroporto Municipal de Ponta 
Grossa com a Aeronave PT-COT. 

Saltos duplos, saltos para alunos e atletas em geral. 

Informações: (41)  9953-9188 ou contato@headdownpqd.com.br 

  

  

2- Campeonato Paranaense de V-4 – 19 e 20 de Março – Londrina – NESTE FINAL DE 
SEMANA 

            Está confirmado para este final de semana, dias 19 e 20 de Março, o primeiro evento 
competitivo oficial FEPAR deste ano. 

            Sábado e Domingo, no Aeroporto 14 Bis, Warta, Londrina, acontece a Primeira Etapa 
do Campeonato Paranaense de Estrela de Velocidade V-4. 

http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=flypqd@flypqd.com.br
http://www.flypqd.com.br/
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            A organização do Campeonato está a cargo da FLY Londrina com apoio FEPAR. 

            O apoio aéreo será da aeronave Caravan e os saltos serão a 12.000 pés. 

            As equipes serão compostas por 4 integrantes da formação mais um câmera, sendo 
que o câmera poderá participar de mais de uma equipe. 

            Estão previstas 3 rodadas e a equipe campeã será a que tiver o menor tempo somado 
nas rodadas contando a partir da saída da aeronave até a configuração da figura formada. 

            A reunião dos capitães está marcada para as 09:00 horas do sábado com início da 
competição em seguida. 

            Não será cobrada taxa de inscrição e a participação é aberta a todos atletas em dia 
com a FEPAR respeitando os requisitos de segurança do Código Esportivo da CBPq. As 
inscrições serão aceitas até antes da reunião dos capitães. 

            Confraternização ao final dos saltos no sábado. 

            Maiores informações e Boletim completo no nosso 
site www.fepar.org.br/home/?main=eventos/eventos.php 

            Após a conclusão do campeonato os vídeos serão analisados e os atletas que 
demonstrarem condições técnicas estarão aptos a participar do “Desafio FQL-8” 

  

  

3- Desafio FQL-8 – 20 de Março – Londrina 

            Concluído o Campeonato Paranaense de V-4 daremos início no Domingo ao “Desafio 
FQL-8 FEPAR”. 

            Será um evento especial selecionado os atletas que participaram do V-4 e 
demonstraram condições técnicas para realizarmos saltos de FQL-8 com figuras definidas pela 
organização. Os times serão formados a partir de sorteio entre os atletas respeitando o nível 
técnico dos mesmos procurando um equilíbrio entre os times. 

            Estão programados de 1 a 3 saltos dependendo do numero de times e andamento do 
V-4. 

            A equipe que primeiro concluir os pontos do salto proposto ou que fizer em menor 
tempo receberá como prêmio uma vaga por atleta. 

  

  

4- Eleições na CBPq (notícia do Boletim CBPq) 

           Acontecem na próxima sexta-feira, dia 18 de março, em João Pessoa, Paraíba, a 
Assembléia Geral Ordinária Eleitoral da CBPq.Embora na Assembléia tenham direito de voz e 
voto apenas os Presidentes e/ou seus Delegados de cada Federação, a presença e 
participação é aberta a todos os filiados regularmente cadastrados na CBPq que tenham 
interesse em acompanhar os trabalhos. Além da renovação dos poderes da CBPq outros 

http://www.fepar.org.br/home/?main=eventos/eventos.php


assuntos de muito interesse ao desenvolvimento do paraquedismo brasileiro serão tratados na 
seção. A eleição da Diretoria é indireta, apenas as 20 (vinte) Federações, legalmente 
instituídas, através de seus representantes legais tem direito a voto. No mês de abril, 
acontecerão as eleições DIRETAS dos Membros dos Comitês, tem direito a voto TODOS os 
paraquedistas brasileiros regularmente cadastrados na CBPq e portadores de categoria A ou 
superior. Tão logo a Diretoria reassuma seus poderes, serão tomadas as medidas necessárias 
a realização do pleito que acontecerá pela segunda vez consecutiva na história da CBPq. 
Neste ano os interessados em participar dos Comitês deverão formar uma chapa com 5 (cinco) 
nomes, os eleitores, diferente da vez anteriores, votarão na chapa e não em um único nome. 

  

  

5- Eleições dos Comitês da CBPq  

            Gostaríamos de frisar que este ano as eleições dos Comitês serão realizadas através 
de chapas, e que todos paraquedistas cadastrados podem se candidatar a compor uma chapa. 
No caso dos Comitês Técnicos devem ser cumpridas as exigências para a participação do 
mesmo, como por exemplo ser um instrutor em dia com o CIS para poder compor este comitê. 

            Logo a CBPq irá divulgar as regras da eleição, que ocorrem de forma direta, mas desde 
já os interessados podem começar pensar em suas intenções de participação. 

  

  

6- Curso de formação de Piloto de Salto Duplo – CIS / CBPq 

            Aconteceu no último final de semana em Boituva o Curso de Formação de Piloto de 
Saltos Duplos, solicitado pela FEPAR e ministrado pelo CIS/CBPq. 

            O curso transcorreu muito bem iniciando o teórico na sexta-feira e já no sábado ao final 
da tarde tendo início os primeiros saltos de avaliação, que se estenderam pelo domingo e dois 
candidatos fora aprovados com sucesso. 

            Parabéns aos novos Pilotos de Salto Duplo que entram agora na fase 2 de sua 
formação: Alexandre Fonseca Toutin (São Paulo) e Fabricio Pierrin Lissi (Londrina). 

            Agradecemos o pronto apoio do CIS e CBPq em especial ao Diretor de Curso Gustavo 
Brisolla. 

            Lembramos que os interessados em cursos de formação devem entrar em contato com 
as Federações para que estas solicitem junto ao CIS a realização dos mesmos. Lembramos 
ainda que o solicitante deve disponibilizar os meios e estruturas necessárias para o bom 
andamento do curso junto ao CIS/CBPq. 

  

  

7- Tentativa de Quebra do Recorde Brasileiro – BRDT – Treinamento em Boituva dias 26 
e 27 de Março – PROXIMO FINAL DE SEMAMA 

           Já está confirmado para o próximo final de semana mais um treinamento do BRDT para 
a tentativa de quebra de recorde brasileiro que acontecerá no próximo mês. 



            Os atletas participantes do grupo interessados devem entrar em contato URGENTE 
com a organização para maiores informações e confirmar sua participação neste 
treinamento: brdt@brdt.com.br 

            Lembramos ainda que todos os atletas do grupo BRDT devem providenciar sua 
credencial FAI para participar do evento. 

           Para obte-la o solicitante precisa estar regularmente filiado a CBPq e encaminhar o 
pedido diretamente a entidade após preencher ficha e seguir as instruções que estão no site da 
Comissão Aerodesportiva Brasileira, CAB, para isto no site da CAB vá diretamente ao link: 
PEDIDOS DE CARTEIRA FAI: http://cab.org.br/documentos/form_carteira_fai.pdf e siga 
rigorosamente as instruções. Após imprimir e preencher a ficha lá existente, efetue o 
pagamento, digitalize estes dois documento juntamente com sua assinatura e uma foto 3 X 4 e 
envie por mensagem eletrônica para o mail: presidencia@cbpq.org.br. Atenção, todo o 
processo é feito via internet. A demora em receber a credencial em seu endereço é de 
aproximadamente 15 dias. A sua solicitação é de inteira responsabilidade do interessado. Não 
deixe para última hora por que não será atendido, antecipe e inicie hoje mesmo o seu 
processo. 

            Estamos a cerca de 30 dias do início do evento, vamos continuar com o trabalho de 
mentalização das etapas do salto mantendo a energia elevada para chegarmos no Arizona 
preparados para alcançarmos nosso objetivo. 

  

  

8- Projeto Fotos de Panes & Anormalidades (notícia do Boletim CBPq) 

           Estão no site da CBPq em excelente qualidade as fotos desenvolvidas pelo "Projeto 
Fotos de Panes e Anormalidades". 

           São 14 imagens muito bem definidas que vem em auxílio aos instrutores para as aulas 
em equipamento suspenso. As fotos em alta resolução estão disponibilizadas para "download" 
no site da CBPq a todos que desejarem. Durante a Assembléia Geral do dia 18/03 em João 
Pessoa, as fotos serão lançadas e apresentadas oficialmente aos Presidentes e Delegados das 
Federações presentes. Este projeto é inédito a nível mundial e reconhecido pela USPA. Não 
deixem de conferir no site: http://www.cbpq.org.br/projeto.php . 

  

  

9- Comitê de Pilotagem de Velames (notícia do Boletim CBPq) 

           Os interessados em sediar o Campeonato Brasileiro de Pilotagem de Velame de 
2011 agendado para os dias 23, 24, 25 e 26 de junho de 2011 devem entrar em contato pelo 
e-mail cpv@cbpq.org.br . Se houver mais de um pretendente será aberta licitação e analisadas 
as propostas, definindo o local. 

           Requisito mínimo: CIRCUITO DE POUSO SOBRE SUPERFÍCIE LIQUIDA DENTRO 
DAS NORMAS FAI. OS TRÊS CIRCUITOS TEM QUE SER MONTADOS. As propostas devem 
ser encaminhadas no máximo até o dia 20 de março, 3 meses antes da realização do evento. 

           Copas: os interessados em realizar Copas válidas para o ranking Brasileiro de 
Pilotagem de Velame devem apresentar propostas via e-mail para cpv@cbpq.org.br. Requisito 
mínimo: CIRCUITO DE POUSO SOBRE SUPERFÍCIE LIQUIDA 

http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=brdt@brdt.com.br


  

  

10- Demais Campeonatos Paranaenses de 2011 já agendados 

02 e 03 de Abril – Dois Vizinhos – Campeonato Paranaense de FQL-2 

            A FEPAR ainda está aberta a novas propostas de Clubes filiados.            

  

  

11- Recadastramento – ATENÇÃO 

            Lembramos que para concretização de quaisquer cadastramentos específicos como por 
exemplo o de profissional ou credencial FAI, o recadastramento anual da CBPq 2011/12 
deve ser já antecipado, caso contrário os demais não serão válidos. O novo vencimento da 
credencial da CBPq virá para um ano a partir do último vencimento, desta forma não haverá 
prejuízo nenhum para quem já antecipar. 

  

  

12- Recadastramento de Profissionais 2011 

            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, já temos recebido de vários instrutores e a partir do dia 31/03 aqueles que não 
enviaram estarão operando irregularmente. 

Inicialmente a credencial esportiva deste ano deve ser antecipada. 

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. 



  

  

13- RECADASTRAMENTO 2011 

            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. 

            Ao fazer o recadastramento a nova credencial virá com validade de UM ANO a 
partir do ÚLTIMO VENCIMENTO e não a partir do depósito, logo os atletas com 
credencial vencida a mais de um ano devem efetuar o valor correspondente a DUAS 
anuidades para que a mesma venha válida para o ano de 2010-11. 

            - Entrar no site www.fepar.org.br ir em Cadastros, preencher a ficha e clicar em Enviar. 
A ficha será enviada diretamente para a FEPAR. 

- Fazer os depósitos nas contas especificadas (Banco do Brasil e Itaú) e enviar os 
comprovantes via fax para (43) 3027-6265 (identifique o nome) ou então escaneado através de 
e-mail para fepar@fepar.org.br 

- 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. 

- Atenção às novas normas de obtenção de licenças, credenciamentos fora do padrão 
ou sem comprovação da alteração conforme normas da CBPq serão emitidos com a 
habilitação que consta no sistema e seguindo as mudanças previstas no código. 

  

  

14- Fotos para o site da FEPAR 

No nosso site www.fepar.org.br temos a página inicial reservada para aquelas fotos 
que registram aquele momento que somente o paraquedismo nos proporciona. Envie a sua 
para o nosso endereço fepar@fepar.org.br 

  

   

MANTENHA-SE ATUALIZADO, A SEGURANÇA DEPENDE DISSO. 

Leia semanalmente os boletins da CBPq e da FEPAR 

  

BOM FINAL DE SEMANA A TODOS 

http://www.fepar.org.br/
http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=fepar@fepar.org.br
http://www.fepar.org.br/
http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=fepar@flypqd.com.br

