
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR 

Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo 

Boletim 16/2011 

quarta-feira – 04/05/2011 

  

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) 

  

Dois Vizinhos – Campeonato Paranaense de FQL-2 

Acontece neste final de semana, na Fazenda Mocelin em Dois Vizinhos atividades de saltos do 
Cliube Frango Loco com apoio da aeronave PT-DYF, Cessna 182. Cursos, Saltos Duplos e 
saltos para atletas. 

Em conjunto com as atividades normais do clube acontecerá o Campeonato Paranaense de 
FQL-2 

Informações: Marcos Mocelin (43) 9912-1212 e Junior Aver (46) 9118-7879 ou Nego André -
 negoandre@hotmail.com 

  

Ponta Grossa 

Neste final de semana a Head Down estará operando com no Aeroporto Municipal de Ponta 
Grossa com a Aeronave PT-COT com saltos SOMENTE NO SÁBADO devido ao Dia das 
Mães. 

Saltos duplos, saltos para alunos e atletas em geral. 

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

  

  

2- Campeonato Paranaense de FQL-2 – 07 e 08 de Maio – NESTE FINAL DE SEMANA 

            Acontece neste final de semana, 07 e 08 de Maio o Campeonato Paranaense de FQL-2 
no 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. 

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


            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 e podem ser realizada até o início da competição. 

            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 

  

  

3- 7ª. Copa Flyfactory de Freefly  - NESTE FINAL DE SEMANA 

Acontece neste final de semana, 07 e 08 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 

  

  

4- Curso para Treinador BBF em Boituva-SP – de 06 a 15 de Maio 

O CIS realizará em Boituva o 10o Curso de Treinador BBF no período de 6 a 15 de 
maio. 

O curso de Treinador BBF prepara os candidatos para utilizar a mais moderna e 
completa metodologia cientifica de treinamento de atletas paraquedistas para o FQL e domínio 

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
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


das técnicas de voo do velame. A metodologia foi extraída da Canadian Coaches Association e 
adaptada ao paraquedismo pela Skydive University dos Estados Unidos. A Confederação 
Brasileira de Pára-quedismo, por intermédio do seu Comitê de Instrução e Segurança firmou 
acordo de utilização do Programa de Ensino BBF (Basic Body Flight) mediante o pagamento de 
royalties. O curso de TBBF é requisito para os cursos de Instrutor AFF, ASL e de Salto Duplo. 

Os interessados devem entrar em contato com ricardopettena@azuldovento.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 

            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- Resultado das eleições dos Comitês (Notícia da CBPq) 

  

 Comitê de Equipamentos & Manutenção (CEM) 

  

Chapa 01    104 votos 

 Antonio de Laurentiz Júnior (Juninho) - Chefe 

Ricardo Contel 

James Deam Azambuja 

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


Luciano Miguel da Silva (Lucianão) 

Fred Willian Godoi (China) 

  

Chapa 02  54 votos 

Nykolas Montebugnoli (Tô Lig's) - Chefe 

Antonio de Laurentiz Junior (Juninho) 

Marcio Caldas Araujo 

Marcelo Longo 

Pedro Hilú 

  

Brancos e Nulos 42 votos 

  

  

Comitê de Instrução & Segurança (CIS) 

  

Chapa 01  114 votos 

Ricardo Pettena - Chefe 

Marcos Lima Farias de Moura (Babu) 

Luiz Cláudio Ribeiro Santiago (DIM) 

Fabio D'Aguila Pelayo 

Gustavo Brisolla 

  

Chapa 02  50 votos 

Fábio Cabrita - Chefe 

Pedro Hilú 

Rodrigo Costa (Costinha) 

Luis Henrique Amorim 

Jair de Souza Reis 



Olavo Faleiros - Suplente 

  

Brancos e Nulos: 36 votos 

  

Total de eleitores (apenas instrutores, Piloto tandem e Treinadores BBF): 200 

  

  

Comitê de Pára-quedismo Clássico (CPC) 

  

Chapa 01  281 votos 

Marcelo Ricci - Chefe 

Nathalie Porto 

Ricardo Pereira dos Santos 

Alexandre Gomes Soares 

Antônio Augusto Batista dos Santos 

Gilson Borges Pires da Silva - Suplente 

  

Branco ou Nulo  117 votos 

  

  

Comitê de Formações em Queda Livre (CFQL) 

  

Chapa 01        184 votos 

Fábio Diniz (Fabão) - Chefe 

André Ferraz 

David Rodrigues (Lambão) 

Valter Gonzales 

Pedro Ushizima Júnior (Pedrosan) 



Nelson Jorge - Suplente 

  

Chapa 02        208 votos  

João Carlos Mansur (Joca) - Chefe 

Erlon Pereira 

Pedro Ronalt Vieira 

Guilherme Padilha 

Rogério Martinatti (Rogerinho) 

  

Branco ou Nulo    06 votos 

  

  

Comitê de Eventos Artísticos (CEA) 

  

Chapa 01    297 votos 

Leonardo Orsini (Leo) - Chefe 

Gustavo Ribeiro (Mandja) 

Fernado Passi 

Rodrigo Selva Queiroz (Calota) 

Eslin Saldanha 

  

Branco ou Nulo    101 votos 

  

  

  

Comitê de Trabalho Relativo de Velames (CTRV) 

  

Chapa 01    285 votos 



Nilo Mota - Chefe 

Olavo Falleiros Júnior 

Fabio Campanha 

Éber Amaral 

Fernando Levy Medeiros 

Ricardo Nery - Suplente 

  

Branco ou Nulo 113 votos 

  

  

  

Comitê de Pilotagem de Velames (CPV) 

  

Chapa 01        292 votos 

Alessandro Azzolin (Alê) - Chefe 

Marcelo Ricci 

Fabio Pelayo 

Felipe Land 

Ronaldo Tkotz 

Claussius Sgarbi (Tibi) - Suplente 

  

Branco ou Nulo  106 votos 

  

 Comitê de Desenvolvimento Técnico & Novas Modalidades (CDTNM) 

  

Chapa 01        350 votos 

Jorge Derviche Filho (JOTA) - Chefe 

Márcia Farkouth 



Carmem Sylvia Pettená 

Gustavo Gaião Torreão 

Alessandro Azzolin (Alê) 

  

Branco ou Nulo  48 votos 

  

Total de eleitores: 398 

  

  

7- Incentivo FEPAR para atletas participantes das Competições 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. 

  

  

8- Campeonato Brasileiro de Precisão - 13, 14 e 15 de maio, Resende, Rio de Janeiro – 
PRÓXIMO FINAL DE SEMANA 

           Já está disponível no site da CBPq os Boletins 1 e 2 do Campeonato Brasileiro de 
Precisão, evento competitivo que abre a rodada de Campeonatos Nacionais. 

            Atenção é já no próximo final de semana. Programem-se que ainda há tempo de 
participar. 

            Maiores informações: www.cbpq.org.br/regulamento.php?regu=1&rank=2 

  

9- Campeonato Brasileiro e Latino Americano de FQL – 02 a 07 de setembro, Boa Vista, 
Roraima 

http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=fepar@fepar.org.br
http://www.cbpq.org.br/regulamento.php?regu=1&rank=2


           Vencedora do edital para a realização do campeonato Boa Vista já se prepara para 
receber os times desta competição que tem sido uma das mais prestigiadas nos últimos anos. 

            O primeiro Boletim com as informações do evento já está disponível no site da 
CBPq: www.cbpq.org.br/regulamento.php?regu=7&rank=8 

            Inscreva seu time e preparem-se. 

  

  

10- RECADASTRAMENTO 2011 

            - 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. 

  

  

11- 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.cbpq.org.br/regulamento.php?regu=7&rank=8
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

