
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR 

Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo 

Boletim 15/2011 

quarta-feira – 27/04/2011 

  

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) 

  

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- Recorde Brasileiro, Sul Americano e Latino Americano de Maior Formação em Queda 
Livre 

No dia 15 de Abril deste ano chegava em solo americano, em Eloy – Arizona, um grupo 
de 140 paraquedistas brasileiros com o propósito de estabelecer o novo recorde Brasileiro, Sul 
Americano e Latino Americano de maior formação em queda livre. A marca anterior já 
pertencia ao Brasil com uma figura de 82 pessoas obtida no ano passado no mesmo local 
escolhido para este ano. O objetivo desta vez era mais ambicioso: o grupo chegou com a meta 
de “quebrar a barreira dos 3 dígitos”, realizando uma formação com mais de 100 atletas filiados 
ao país, façanha já realizada apenas por 4 países no mundo. 

           Coroando o trabalho contínuo da organização do BRDT foi alcançado no dia 20/04 a 
marca de 102 paraquedistas em queda livre, colocando o Brasil em um seleto grupo de apenas 
5 países com uma formação nacional de 3 dígitos. 

            Gostaríamos de parabenizar todos os participantes e organização. 

            Parabéns especial aos atletas filiados a FEPAR. 

            Segue a relação que temos dos atletas filiados a esta federação e pedimos que caso 
falte algum nome que seja filiado a FEPAR entrem em contato para podermos compor nosso 
Ranking estadual. 

  

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


Adriano Badaró PICO E-TRAIL LEFT FEPAR Albatroz 16556 

Adrione Marcos Pasa ADRIONE PASA E-TRAIL LEFT FEPAR Pato Loco 23389 

Andre de Paula Soares ANDRE A-LEADER FEPAR PECOS 17784 

Andre Luiz Pereira dos Santos SONECA A-LEADER FEPAR Albatroz 18635 

Assiane Clarete Adada ASSIANE C-TRAIL RIGHT FEPAR Vertical Speed 72935 

Celso de Mello CELSO MELLO D-TRAIL LEFT FEPAR Albatroz 46100 

Emerson Cruz EMERSON CRUZ D-TRAIL LEFT FEPAR Skull 45507 

Erlon Pereira ERLON B-TRAIL RIGHT FEPAR Vertical Speed 45085 

Fabio D Aguila Pelayo PELAYO A-LEADER FEPAR FLY Londrina 21855 

Flavia Annunziata Lopes FLAVIA C-TRAIL RIGHT FEPAR FLY Londrina 74426 

Giancarlo Rocco GIAN E-TRAIL LEFT FEPAR Pecos 75788 

Joao Carlos Falbo Mansur JOCA A-LEADER FEPAR Albatroz 32623 

Joenil Damasio GUGU A-LEADER FEPAR Costa Oeste 37010 

Justo Ruben Ibarra Royg COCO D-TRAIL LEFT FEPAR Albatroz 73952 

Marlus Daniel Ferretti MAEL A-LEADER FEPAR Albatroz 79248 

Paulo E Merloti PADU E-TRAIL LEFT FEPAR FLY Londrina 16947 

Ricardo Alois RITCHIE B-TRAIL RIGHT FEPAR Albatroz 77393 

Robson Sanchez ROBSON A-LEADER FEPAR Arapongas 32872 

Ronaldo Marcondes Tkotz RONALDINHO E-TRAIL LEFT FEPAR FLY Londrina 29001 

Vitor Tamarozi VITOR TAMAROZI C-TRAIL RIGHT FEPAR FLY Londrina 45003 

Flavio Geronimo Lorenzi XAVEIRINHO Alpha Team FEPAR Frango Loco 26044 

Luis Eduardo Razia RAZIA Alpha Team FEPAR Pato Loco 33958 

Maycon Rangel Favareto MAYCON Alpha Team FEPAR Pato Loco 71340 

Rafael Alessi Garcia RAFAEL MOITA Alpha Team FEPAR Pecos 76125 

  

  

3- Eleições Gerais dos Comitês Operacionais e Esportivos da CBPq - 15 a 30 de abril –
 Termina neste sábado 

           Iniciada na sexta-feira, 15 de abril, as eleições gerais dos Comitês da CBPq terminam 
no próximo sábado dia 30. 

Este ano o voto será por meio eletrônico. Todos os atletas categoria "A" ou 
superior regularmente cadastrados devem acessar o site da CBPq e efetuar seu login através 
de seu número CBPq, categoria e cpf. Logado deve clicar no link :Eleições dos Comitês" e 
preencher marcando a chapa desejada em cada um dos Comitês que esta apto a votar. Todos 
atletas categorizados e com a taxa de anuidade em dia, poderão eleger os membros dos 
Comitês Esportivos (Clássico, FQL, TRV, Eventos Artísticos, Pilotagem de Velame e DTNM), 
os Comitês de Instrução & Segurança e Equipamentos & Manutenção recebem votos 
exclusivamente dos Instrutores e Pilotos Tandem regularizados. O Comitê de Arbitragem, já 
esta em processo eleitoral que é exclusivo entre os árbitros nacionais e internacionais atuantes 
devidamente cadastrados na Confederação. Manteremos informados quando do início do pleito 
que se estenderá até 30 de abril. 



A participação de todos é extremamente importante para determinar os rumos do 
nosso esporte seguindo os reais interesses dos filiados. 

Gostaríamos de parabenizar a CBPq por esta postura digna e transparente incluindo os 
filiados nas decisões importantes ao esporte. 

  

  

4- Campeonato Paranaense de FQL-2 – 07 e 08 de Maio 

            Fica confirmado 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. 

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

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

            Inscrições e outras informações diretamente com o clube Frango Loco, responsável 
pelo evento: negoandre@yahoo.com.br 

  

  

5- Curso para Piloto de Salto Duplo em Ponta Grossa – de 19 a 22 de Maio 

            Está confirmado mais um curso de Piloto de Salto Duplo oficial do CIS. 

            No dia 19 de Maio início da parte teórica em Curitiba. 

            Entre os dias 20 e 22 de Maio acontecerão os saltos de avaliação no Aeroporto de 
Ponta Grossa. 

            O curso tem a organização sob responsabilidade do clube Head Down e apoio FEPAR / 
CBPq / CIS 

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


            O diretor de curso responsável por ministrar as aulas e avaliações é Gustavo Brisola. 

            Lembramos que para a participação no curso é necessário cumprir os pré-requisitos 
presentes no Código Esportivo bem como apresentar os documentos necessários para tal. 

            Ver Artigo 156 do C.E. -
 www.fepar.org.br/home/?main=codigo/2010/cap05.php&voltar=1 

            Maiores informações e inscrições diretamente com: Marcelo Brandt "Cypres" (41) 9639-

0207 e marcelobrandt@hotmail.com 

  

  

6- 7ª. Copa Flyfactory de Freefly 

Ocorrerá no dia 7 de maio em Boituva a 7ª edição da Copa FlyFactory de Freefly . 

A Copa tem intuito de passar maiores informações para os iniciantes e intermediários 
do Freefly . 

Todos os Staffs da Fly Factory , estarão disponíveis para serem contratados como 
câmeras ! 

Vale ai a oportunidade de participar e evoluir na modalidade ! 

Inscrições a R$85 e R$100 reais no dia da competição . 

Festa Eletrônica , Churrasco no dia !!! 

Maiores Informações 
: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=218003154882402&set=o.123875981015923&type=
1 

  

  

7- Campeonato Brasileiro de Precisão - 13, 14 e 15 de maio, Resende, Rio de Janeiro – 
(NOTÍCIA DO BOLETIM CBPq) 

           Confirmado para os dias 13, 14 e 15 de maio próximo, o Campeonato Brasileiro de 
Precisão será sediado em Resende, estado do Rio. Serão disputadas todas as categorias, 
incluindo o feminino. O Comitê de Paraquedismo Clássico, cujo ex-Chefe Juarez Tirelli por 
razões pessoais teve de retirar-se agora liderado pelo Marcelo Ricci enviará ainda nesta 
quinta-feira, 14 de abril, o Boletim 01 com todas as informações necessárias. Fiquem atentos. 

            OBS- Recebemos o Boletim do Comitê, interessados favor entrar em contato para 
enviarmos em PVT. 

  

  

8- RECADASTRAMENTO 2011 

http://www.fepar.org.br/home/?main=codigo/2010/cap05.php&voltar=1
http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=marcelobrandt@hotmail.com
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=218003154882402&set=o.123875981015923&type=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=218003154882402&set=o.123875981015923&type=1


            - 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 

            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. 

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.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

