
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR 

Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo 

Boletim 13/2011 

quarta-feira – 06/04/2011 

  

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 

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, Free Fly , TR e Wing Suit. 

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

  

  

  

2- Campeonato Paranaense de FQL-2 – Transferido para 07 e 08 de Maio 

            Devido ao tempo ruim foi transferido o campeonato paranaense de FQL-2 para os dias 
07 e 08 de Maio. 

O local continua o mesmo, Aeródromo da Fazendo Mocelin, em Dois Vizinhos. 

            A organização do evento será do Clube Frango Loco com apoio FEPAR. 

            Os saltos acontecerão da aeronave PT-DYF, Cessna 182, a partir de 8.000 pés de 
altura. 

            Serão válidos os primeiros 20 segundos a partir da saída da aeronave. 

            O Pool dos saltos será sorteado e apresentado aos times na reunião dos capitães 
programada para o sábado de manhã com início dos saltos em seguida. 

            As equipes serão formadas por uma dupla mais um câmera, sendo que o câmera 
poderá participar de mais de uma equipe. 

            Estão previstas 3 rodadas. 

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


            As inscrições poderão ser efetuadas até antes da reunião dos capitães ao valor de R$ 
30,00 por equipe. 

            Maiores informações e Boletim completo em breve no nosso 
site www.fepar.org.br/home/?main=eventos/campeonatos/camp_fql2/camp_fql2_2011/camp_fql
2_2011_regulamento.php&voltar=1   

  

  

3- Tentativa de quebra do Recorde Brasileiro de Maior Formação em Queda Livre 

           Foi dado o aviso de “Embarque Imediato” ou “Embarque próximo” para os integrantes do 
BRDT, grupo que parte para o Arizona na busca de mais uma quebra do Recorde Brasileiro e 
Sul Americano de Maior Formação em queda livre. 

            Lembramos a todos os integrantes que devem estar com toda sua documentação em 
dia, passaporte, credenciais CBPq e FAI, seguro de viagem. 

            Chequem seus equipamentos, DAA e capacete obrigatório. 

            É interessante levar junto com seu equipamento o “Travel Card” do DAA explicativo 
para o Raio-x. 

            Para a entrada na imigração tenha em mãos o endereço e telefone do hotel. 

            Quaisquer orientações nos colocamos também a disposição para ajudar. 

            Com o empenho e profissionalismo demonstrado tanto pela organização como pelos 
atletas participantes, temos certeza que este objetivo será alcançado. 

            Sucesso a todos e concentração total na busca do recorde. 

  

  

4- Eleições Gerais dos Comitês Operacionais e Esportivos da CBPq  – (NOTÍCIA DO 
BOLETIM CBPq) 

           Quem tem novas idéias e soluções que possam melhorar nossa entidade e sua 
organização tem a REAL oportunidade de participar da direção da CBPq e ajudar a 
engrandecer nosso esporte. Todos os que tecem criticas e comentários positivos ou negativos 
em relação a CBPq tem a mesma oportunidade de agora virem a participar DIRETAMENTE e 
de forma democrática de nossas decisões compondo nosso corpo diretivo. Não se limite a 
escrever em listas, venha trabalhar pelo esporte. 

O processo para as Eleições Diretas para a escolha dos Membros dos Comitês da CBPq 
oficialmente aberto no dia 26 de março, prossegue. Para os Comitês Esportivos (FQL, 
TRV, Pilotagem de Velames, Eventos Artísticos e Paraquedismo Clássico) estão aptos a 
votarem e serem votados todos os atletas regularmente cadastrados que possuam 
Categoria “A” ou superior. Para os Comitês Operacionais (CIS e CEM) estão aptos a 
votarem e serem votados os Treinadores BBF, Instrutores ASL e AFF e os Pilotos 
Tandem. Neste ano a eleição será via internet, e a coleta de votos transcorrerá entre os 
dias 15 e 30 de abril. 

http://www.fepar.org.br/home/?main=eventos/campeonatos/camp_fql2/camp_fql2_2011/camp_fql2_2011_regulamento.php&voltar=1
http://www.fepar.org.br/home/?main=eventos/campeonatos/camp_fql2/camp_fql2_2011/camp_fql2_2011_regulamento.php&voltar=1


Cada Comitê é formado por cinco membros, desta forma os concorrentes devem 
organizar-se em chapas de cinco pessoas indicando a qual Comitê pretendem concorrer. 
As chapas, compostas pelos cinco nomes e pela indicação a qual Comitê concorrem, 
devem ser enviadas para o mail presidência@cbpq.org.br  até as 24h00min horas do dia 
10 de abril de 2011. Dúvidas a respeito devem ser diretamente encaminhadas ao 
mail presidência@cbpq.org.br . 

 5- Campeonatos Nacionais – (NOTÍCIA DO BOLETIM CBPq) 

           No dia 30/03, quarta-feira passada, em Curitiba, cidade sede administrativa da 
CBPq, através de licitação foi definido o local onde acontecerá o Campeonato Brasileiro 
de FQL versão 2011. Com a participação de duas iniciativas, Prefeitura da Cidade de 
Itapema em SC; e Federação de Paraquedismo do Estado de Roraima, FEPER apoiada 
pelo SEBRAE - RR. Sagrou-se vencedora a proposta de Roraima. Estiveram presentes 
no ato de abertura das propostas através de seus representantes as duas iniciativas. A 
Comissão julgadora foi composta pelo Presidente da CBPq, JOTA; Diretor 
Administrativo, Rogério Santos; Membro do Conselho Fiscal, Claussius Sgarbi e 
representante do CFQL, Alessandro Azzolin que ocupa a Chefia do CPV. As duas 
propostas foram ótimas e sem dúvida as melhores que a CBPq recebeu deste que 
iniciou esta forma de escolher onde realizar suas competições. O projeto de 
Roraima superou o de Santa Catarina de forma inquestionável mesmo pelos 
representantes de SC, mostrando-se muito importante a presença física dos 
contendores quando da abertura dos envelopes, fato que passará a ser exigido para as 
próximas ocasiões deste tipo. O evento será realizado entre os dias 2 e 7 de setembro 
na cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima. Todos tem um grande lapso de 
tempo para organizarem-se e comprarem passagens aéreas a baixo custo em 
promoções ou planos de milhagem. A integra das duas propostas esta no site da CBPq 
no link do CFQL para serem analisadas por quem assim o desejar. Parabéns aos atletas 
de Roraima em geral e em especial ao Waldísio e Glenn, mentores deste projeto que 
engrandecerá mais ainda o paraquedismo do norte do Brasil. 

  

6- Nova Taxa Confederativa Anual – (NOTÍCIA DO BOLETIM CBPq) 

           Depois de dois anos sem reajuste a taxa confederativa anual da CBPq sofre um 
acréscimo de 8,33% de acordo com decisão da última Assembléia Geral realizada dia 
18/03 em João Pessoa. O valor passa de R$ 60,00 para R$ 65,00 e entra em vigor a 
partir do dia 4 de abril próxima segunda-feira. Até o dia 14 de abril, 10 dias após a 
entrada em vigor da nova taxa, ainda serão aceitos recibos com o valor antigo, desde 
que a data do depósito tenha sido anterior ao dia 04/abril. Após esta data, mesmo 
depósitos anteriores a 04/abril no valor antigo, não serão aceitos, devendo o solicitante 
regularizar o pagamento pela nova taxa. O valor anual de R$ 65,00 representa pouco 
individualmente para um esporte como  nosso, mas a colaboração de todos significa 
muito para a boa operacionalidade da CBPq. 

  

  

7- Campeonato Latino Americano de Precisão e Pilotagem de Velame 24 a 29 de 
Maio – (NOTÍCIA DO COMITE DE ARBITRAGEM) 

           Atenção amantes do Clássico e do PV uma ótima oportunidade de treinar, 
individualmente ou em equipe, em uma grande competição continental. 

           Aqueles que quiserem poderão se formar árbitros COLPAR de Pilotagem de Velames (e 
serem reconhecidos no Brasil, carente de árbitros desta modalidade). 

http://invalid-stuff-detected.example.com/
http://invalid-stuff-detected.example.com/


           De qualquer maneira, uma oportunidade única de comparação e participação com 
nossos "hermanos" do continente. 

            24 a 29 de Maio de 2011 – Centro de Aviación Civil San Juan – San Juan – Argentina. 

            Maiores informações – www.paracaidismo.org.br 

  

 8- 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. 

            - 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 para o novo valor da anuidade CBPq - R$ 65,00. 

  

  

9- 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.paracaidismo.org.br/
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

