
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE PÁRA-QUEDISMO- FEPAR 

Entidade filiada a Confederação Brasileira de Pára-Quedismo 

Boletim 20/2011 

quarta-feira – 01/06/2011 

  

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 

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

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

  

  

2- Campeonato Brasileiro de Pilotagem de Velame – 23 a 26 de Junho, Boituva-SP 

Inscrições Abertas - A confirmação da sua inscrição nos ajuda a preparar uma 
competição ainda melhor 

  

Local:                    Boituva/SP 

Data:                     23, 24, 25 e 26 de junho de 2011 

Inscrições:            Até dia 17 de junho R$ 80,00, através do e-mail cpv@cbpq.org.br 

    Após R$ 100,00. Serão aceitas inscrições até 2 horas antes do inicio da 
competição. 

    Sorteio de 1 capacete Skyline Basic para os competidores. 

Programação:      Quinta-feira, 23-jun 

                                    08:00 as 13:00 horas – TREINOS LIVRES 

                                    12:00 – Limite para INSCRIÇÕES (divisão de categorias e decolagens) 

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=cpv@cbpq.org.br


                                    14:00 as 17:15 horas - COMPETIÇÃO 

                            Sexta-feira, 24-jun 

                                    08:00 as 17:15 HORAS – COMPETIÇÃO 

                            Sábado, 25-jun 

                                    08:00 as 16:00 horas – COMPETIÇÃO 

                                    20:00 horas – PREMIAÇÃO 

                                    20:30 horas – FESTA 

                            Domingo, 26-jun 

                                    Dia reservado para atrasos imprevistos. 

Valor da Vaga a 5.000 pés – R$ 60,00 (somente nesta data para competidores durante saltos 
de treinamento e competições). 

Regras FAI para as categorias INTER e PRO 

Juiz Chefe: Alessandro Azzolin 

Apoio: Vera Cruz Taxi Aéreo / Skyline Capacetes / Hotel Skydive Boituva – 15-3263.5202 

Organização: Comitê de Pilotagem de Velame  /  Eslin Saldanha  /  Confederação Brasileira de 
Pára-Quedismo  /  Federação Paranaense de Pára-Quedismo 

  

  

3 - Formação de Auxiliares do Comitê de Pilotagem de Velame 

Por decisão dos membros do CPV, ficou decidido que será formado um quadro de 
auxiliares do CPV. 

A função destes auxiliares será a de ajudar o CPV em todas as suas atividades. 

Atividades estas que pode ser de auxiliar de montagem dos circuitos, inscrição, 
organização, divulgação entre outras. 

Os candidatos deverão participar de uma competição oficial supervisionado pelo diretor 
do campeonato, podendo ser durante o Brasileiro de 2011. 

O valor do curso será de R$ 300,00, e os interessados devem entram em contato com 
o CPV através do e-mail cpv@cbpq.org.br. 

Os candidatos irão auxiliar durante a realização do campeonato e terão uma ajuda de 
custos já garantida no valor de R$ 100,00. 

  

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


  

4 - AGOE 2011 FEPAR 

            Em cumprimento do Estatuto FEPAR vimos por meio desta anunciar a realização da 
Assembléia Geral Eleitoral da FEPAR que inicialmente prevista para o mês de Junho fica 
confirmada para o dia 09 de Julho de 2011 na Sede da FLY Paraquedismo, Aeroporto 14 Bis, 
Warta, Londrina-Pr as 18:30. 

            Estamos adiando a data para o mês de Julho para podermos aproveitar realizando um 
Boogie de Encerramento desta atual gestão. 

            Lembramos que a atual Diretoria encontra-se na Presidência desta entidade por duas 
gestões completas mais 3 meses onde assumimos na ocasião de Vice por motivo do nosso 
Presidente Jota na época ter assumido a Presidência da CPBq. 

           Estamos muito contentes e realizados com estes 4 anos e 3 meses frente a FEPAR 
porém acreditamos que seja o momento de dar oportunidade a novas idéias e nos colocamos a 
disposição da nova diretoria que venha a continuar o trabalho. 

            O edital oficial foi enviado via carta com AR a todos os clubes conforme rege o estatuto. 

            Os eventos já programados por esta Diretoria para data posterior a mudança de 
Presidência terão seu apoio garantido por esta, bem como o incentivo para o Campeonato 
Brasileiro já oferecido. 

  

  

5 - Boogie FEPAR – 09 e 10 de Julho – Aeroporto 14 Bis – Warta – Londrina 

Gostaríamos de brindar o término da segunda gestão desta atual diretoria e dar as 
boas vindas a nova junto com nossos amigos paraquedistas. 

Estamos trabalhando para oferecer uma grande festa a todos presentes. 

Iremos contar com LOs de Free Fly, TR e Wing Suit a disposição dos atletas filiados a 
FEPAR sem a cobrança de Profit, apenas a vaga. 

Não haverá taxa de inscrição e a Free Beer ao final das atividades do sábado já está 
garantida. 

Já está confirmada a presença habitual da aeronave Caravan e está programa da 
inauguração da aeronave PILATUS PORTER, dependendo apenas do andamento dos trâmites 
legais. 

Maiores informações na sequencia. 

  

  

6 – 7º Campeonato Latino Americano de Paraquedismo – Precisão e Pilotagem de 
Velame – 24 a 29 de Maio – San Juan – Argentina 



Aconteceu no final do mês de maio a sétima edição do Campeonato Latino Americano 
de Paraquedismo  com as modalidades Precisão e Pilotagem de Velames. 

O campeonato transcorreu com uma grande participação de atletas e times e foi 
concluído com 100% das rodadas previstas. 

O Brasil esteve representado na Precisão de Aterragem na prova de equipes composta 
por: Marcelo Ricci, Diego Gabriel da Silva, Timóteo Salgado e Rodrigo Gonçalves, obtendo a 
terceira colocação geral, um excelente resultado, especialmente levando-se em conta que era 
a única equipe com 4 integrantes ao invés de 5, desta forma não tinham chance de descarte de 
nenhuma marca. 

Na classificação Individual tivemos a primeira e terceira colocação obtida por atletas 
brasileiros, sendo Diego Gabriel da Silva o grande Campeão e Rodrigo Gonçalve com a 
terceira colocação. 

Na Modalidade Pilotagem de Velame o Brasil estava representado apenas pelo 
Marcelo Ricci que ficou com a quarta colocação geral entre os 11 atletas presentes e ficando 
com a SEGUNDA colocação nas provas de Precisão. 

Gostaríamos de parabenizar todos atletas, em especial os representantes brasileiros, 
bem como toda a organização do campeonato. 

Esperamos que no próximo evento possamos ter uma maior participação brasileira no 
campeonato. 

  

  

7- Curso de Formação de Instrutores AFF – dias 22 a 29 de Julho – Boituva-SP 

Está agendado para o período de 22 a 29 de Julho mais um curso para formação de 
Instrutores AFF ministrado pelo CIS. 

O curso será realizado em Boituva, no CNP e está aberto a todos os filiados a CBPq 
que cumpram as 
exigências: http://www.fepar.org.br/home/?main=codigo/2010/cap05.php&voltar=1 ver artigo 
154. 

Inscrições e maiores informações com o Chefe do CIS, Ricardo Pettená pelo e-
mail ricardo_pettena@hotmail.com . 

  

  

8- 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 

http://www.fepar.org.br/home/?main=codigo/2010/cap05.php&voltar=1
http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=ricardo_pettena@hotmail.com
http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.php?send_to=fepar@fepar.org.br


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- Campeonato Paranaense de Precisão e Pilotagem de Velames – 28 a 31 de Julho 

            O Clube Arranha Céu Paraquedismo já está trabalhando junto com iniciativa local da 
cidade e em conjunto com a FEPAR está sendo preparada a realização conjunta dos 
campeonatos Paranaenses de Precisão e Pilotagem de Velame entre os dias 28 e 31 de Julho 
no Aeroporto de Paranaguá. 

            O evento fará parte das comemorações do aniversário da cidade e promete várias 
atrações. 

            Maiores detalhes na sequência, mas pode já ir se programando. 

  

  

10- Recorde Feminino de Maior Formação em Queda Livre – NOTÍCIA DA CBPq 

A mesma organização de sucesso do Recorde Brasileiro de Maior FQL que aconteceu 
em abrl deste ano, sob a batuta de Carmem Pettená, irá realizar entre os dias 12 e 16 de 
novembro, o Recorde Feminino de Maior Formação em Queda Livre. Em breve maiores 
informações. 

  

  

11- Projeto Fotos de Panes e Anormalidades – NOTÍCIA DA CBPq 

O "Projeto Fotos de Panes e Anormalidades" sob o comando da CBPq encerrou seu 
ciclo nesta semana com a distribuição dos jogos com as 14 fotos, em alta definição 
e ampliadas em material de excelente qualidade, para as Federações filiadas afim de que estas 
redistribuam o material entre as suas escolas e instrutores. O número de jogos distribuídos a 
cada entidade foi proporcional ao número de alunos que estas cadastraram nos últimos 12 
meses. Foram confeccionados 100 jogos e despachados de acordo com o critério informado. 
Lembramos que no site da CBPq, www.cbpq.org.br, todas as imagens estão disponibilizadas 
para "dowload" em alta resolução, podendo serem baixados e transformados em fotos de 
qualidade igual ou mesmo superior as que ora estão sendo distribuídas. O projeto foi um 
grande sucesso e a CBPq vai amplia-lo no decorrer deste ano complementando com mais 
algumas imagens. 

           Obs – a FEPAR recebeu algumas cópias destas fotos e encaminhou para os clubes em 
atividade que trabalham com a formação de alunos filiados e em dia com a FEPAR. 

  

http://www.cbpq.org.br/


  

12- 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. 

  

  

13- 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

