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Boletim 28/2011 

quarta-feira – 27/07/2011 

  

1- Atividades de saltos no PR para o próximo final de semana. 

  

Não há informação para a FEPAR de atividades da saltos no Paraná para o próximo final de 
semana, exceto a Competição em Paranaguá que segue o informativo abaixo no próximo item.  

Aos Clubes e Escolas que querem divulgar as suas atividades de áreas de saltos encaminhe 
um e mail para fepar@fepar.org.br até quarta feira pela manhã , temos o prazer de divulgar.   

                        

2- CAMPEONATO PARANAENSE  ( OPEN ) DE PRECISÃO E  PILOTAGEM DE VELAME  – 
28 a 31 de Julho – Paranaguá  NESTE FINAL DE SEMANA 

  

É neste próximo final de semana a realização dos campeonatos paranaenses de 
Pilotagem de Velame e Precisão no Aeroporto Municipal de Paranaguá entre os dias 28 a 31 
de Julho com a organização do clube Arranha Céu e apoio CBPq ,CPV,CPC, FEPAR e Vertical 
Speed. 

            Haverá a presença de Juiz Nacional, Mosca Eletrônica para Precisão, Pound com 
medidas oficiais e o novo sistema de “Gates” eletrônico do CPV para Pilotagem de Velame. 

            Atletas filiados a outras Federações estão convidados a participar com classificação 
separada para o Paranaense e Open, sendo que para o Ranking valerá somente a maior 
pontuação obtida. O evento será válido para o Ranking Nacional Oficial do CPV e CPC. 

As regras e os regulamentos oficiais da competição seguem o padrão mundial de 
regulamentos de competições FAI e estão no site da CBPq www.cbpq.org.br nos respectivos 
sub-comitês CPV e CPC, não deixe de visitar e ler o boletim oficial do evento. 

As  duas aeronaves Cessna 182 já estão em Paranaguá para o evento e ontem alguns 
atletas já fizeram alguns saltos de treinamento. 

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

            Hotel oficial do evento: Vieira’s Palace Hotel – www.vieirashotel.com.br – (41) 3422-
8115 – reservas@vieirashotel.com.br 

            Dia 28 e 29 de julho, quinta e sexta-feira, serão dias oficiais de treinamento e reunião 
oficial com os atletas ao final da sexta. Horário limite para as inscrições 16:00 horas. 

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


No sábado pela manhã iniciam os saltos de competição no primeiro horário, sem 
disponibilidade de treino. 

            Sábado ao final da tarde teremos uma reunião aberta do Comitê de Pilotagem de 
Velame para ouvir e discutir assuntos levantados pelos atletas. 

            Domingo continuação dos saltos de competição até o por do sol e premiação. 

A taxa de inscrição será de R$ 50,00 para cada evento e podem ser feitas  através do 
e-mail fepar@fepar.org.br e cpv@cbpq.org.br 

Para quem não conhece o local e quiser algumas imagens e informações, entrem em 
contato em pvt. 

Os treinos estão abertos e agora dependemos apenas da previsão do tempo para o 
bom andamento das competições. 

Seguem anexos os boletins informando o cronograma das competições.   

  

3 - Credenciais  FEPAR. 

  

A FEPAR informa que a partir de 09 de julho de 2011, as credenciais específicas da 
FEPAR não serão mais emitidas. A FEPAR e CBPq trabalham em conjunto a anos seguindo 
exatamente o mesmo grupo de informações qdo do cadastro ao recadastro de alunos/atletas é 
efetivado. 

Todas as informações dos alunos/atletas na Federação do Paraná são dados rigorosamente 
conferidos um a um , são atualizados no sistema de controle de filiados no caso de atletas já 
cadastrados ou novos atletas vindos de outros estados ou países e inseridos no caso de 
alunos em instrução. 

As escolas são responsáveis pelo envio das informações de forma correta à FEPAR e 
da mesma forma a FEPAR à CBPq, este é um procedimento que divide e organiza a hierarquia 
da regulamentação do paraquedismo nacional . A credencial da FEPAR era apenas uma 
duplicidade de documento com exatamente as mesmas informações emitida cordialmente pela 
entidade. Esta sistemática foi criada a anos por antigas gestões da FEPAR e hj não vemos 
necessidade de continuar sua emissão uma vez que TODAS as informações deste documento 
são as mesmas emitidas na credencial da CBPq. 

O fato da credencial da FEPAR não ser mais emitida não muda absolutamente nada 
para as escolas e alunos /atletas , apenas simplifica para o próprio atleta. Quando algum atleta 
filiado à FEPAR necessita comprovar sua regularidade perante o esporte em competições , 
eventos , recordes, treinamentos aqui no Brasil e também no exterior , basta apresentar a 
credencial CBPq , que  consta a informação à qual Federação este encontra-se filiado ( logo 
abaixo do seu nome ) , juntamente com seu documento de identificação pessoal e caderneta 
de saltos. 

Todos os documentos relativos ao credenciamento dos filiados ao Paraná encontram-
se organizadamente separados na FEPAR, digitalizados e arquivados por nomes, datas , 
clubes, é nosso dever  manter dessa forma assim como promover , incentivar , responder 
perante a Lei e regulamentar o esporte.  Acreditamos na evolução e trabalhamos pelo melhor 
por isso nos responsabilizamos SEMPRE por todos os filiados. 

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


  

  

4- Pilatus PC-6 no Brasil . 

            

Na próxima terça feira , 02 de agosto de 2011 , o comandante Arno Jung Junior, 
proprietário e sócio fundador da empresa Drago Air de Aviação de Curitiba, prevê embarcar 
para Stans –  Suíça , buscar a nova aeronave Pilatus PC-6 de prefixo europeu HB FNX e 
posterior alteração para homologação aeronáutica brasileira PR AJJ. Durante o período de 
testes e certificações do fabricante a aeronave possui o prefixo europeu HB FNX e terá 
alteração e homologação definitiva para o prefixo PR AJJ. Segundo Arno Jung Junior o prefixo 
foi escolhido com as iniciais do seu nome por ser a concretização de um grande sonho. 

O comandante fará um traslado saindo desde a fábrica na Suíça , passando pelo Reino 
Unido , Groenlândia , Canadá , EUA , América Central até fazer a sua primeira entrada no 
Brasil. O trajeto todo está previsto para demorar de 10 dias até a chegada a Congonhas (SP). 
Deverá já ter passado pelo Nordeste e tbém por Vitória onde fará o primeiro pagamento de 
impostos da aeronave. O Pilatus PC-6 Turbo Porter de prefixo PR AJJ já recebeu a certificação 

da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), segundo informações da Premier Táxi Aéreo, 
representante exclusivo do modelo no Brasil. Segundo a Premier, o modelo já recebeu 12 
encomendas, as quais devem ser entregues até 2012. Dentre as quatro aeronaves que 
devem ser entregues ainda este ano, está em primeiro da fila o PR AJJ , vem trazendo na 

fuselagem uma pintura estilizada nas cores principais do Brasil. Para os que quiserem 
apreciar algumas fotos da belíssima aeronave segue um link para apreciação http://www.pc-
6.com/history/978.htm . 

            Em Congonhas, passará pela habitual rotina de vistorias da ANAC para então ser 
oficialmente liberada para operação. A Premier apresentará ao Brasil o avião em feira de 
aviação mundial no Anhembi, na cidade de São Paulo. Após esta tarefa o avião deverá ir 
 para Londrina fazer a sua primeira atividade oficial de paraquedismo , data prevista para 
o final de semana dos dias 19 , 20 e 21 de agosto, três dias de atividade de lançamentos. 
Provavelmente ao menos uma atividade oficial mensal acontecerá em território paranaense. A 
nova aeronave nem mesmo chegou ao Brasil e já está com a agenda programada até o fim 
deste ano para atender toda nação paraquedista brasileira. 

            Parabenizamos novamente o Comandante Jung Junior e a empresa Drago Air pelo 
esforço irrestrito de trazer ao Brasil e ao Paraná o inédito modelo de aviação e paraquedismo. 
Antecipe seu cadastro para obter maiores informações no site da empresa Drago 
Airwww.dragoair.com.br e maiores informações e confirmações sobre as reais datas da 
chegada e traslado do avião seguirão pelos próximos boletins da FEPAR.   

  

  

5- Conscientização para as novas regras de SEGURANÇA.             

            

Foi realizada no último sábado 23 de julho de 2011,  no Centro Nacional de 
Paraquedismo em Boituva , uma reunião do CIS e foram debatidos e apresentados os 
Programas de Trabalho de cada Subcomitê da CBPq. Assunto específico : SEGURANÇA.. 

Este trabalho faz parte do Programa de Estudos e Prevenção de Acidentes – PEPA e 
teve a presença do diretor técnico da FEPAR, Fábio D´Aguila Pelayo.Os assuntos debatidos 

http://www.pc-6.com/history/978.htm
http://www.pc-6.com/history/978.htm
http://www.dragoair.com.br/


foram especialmente Itens de Ação no combate a Segurança em nosso 

esporte,Estabalecimento de Meios Oficiais de Contatos para o auxílio à fiscalização do 
nosso esporte , como o FIAR e o RELPREV , por exemplo ( Ficha Informativa de Acionamento de 

Reserva e Relatório a Prevenção de Acidentes ),   Ação Conjunta com os Demais Comitês da CBPq e 
Subcomitês do CIS, Delegação de Responsabilidades, Apoio ao PEPA. 

          O CIS , a CBPq, a FEPAR e os Responsáveis Técnicos , assim como instrutores de 
todas as áreas de saltos estão empenhados neste trabalho sério para a formatação de um 
novo modelo de regras de Segurança que serão implantados em breve . Reforçando o alerta já 
emitido no boletim da FEPAR na ultima semana, pedimos encarecidamente a ajuda não 
somente dos órgãos que estão a frente do paraquedismo , mas de TODO PARAQUEDISTA. 

          Lembramos que todos nós somos orientados por nossos instrutores a todo momento , 
regras , ordens , padrões, exemplos. Porém , nada substitui a responsabilidade que cada um 
de nós tem de cumprir tudo que faz parte dessas regras e ordens. De nada adianta as regras 
existirem se o cada um de nós ou o próprio paraquedista não cumpre. 

Aí está um grande fator que gera desde os mais pequenos incidentes até as maiores 
catástrofes no esporte que já são tão conhecidas por todos nós. Infelizmente estamos ainda 
longe de conquistar o objetivo maior para a entidade  e o Comitê,  que é ter um período mínimo 
de três anos sem acidentes fatais. Vamos recomeçar  a contar este tempo e solidificar que 
somos um esporte realmente seguro mas desde que sejamos 100% cumpridores desse dever. 

  

As novas regras serão implantadas com rigor às advertências e desde já devemos nos 
acostumar a elas não no sentido de punição e sim como atos preventivos. Todos nós seremos 
fiscalizadores e auxiliares aos responsáveis. A filosofia é que cuidemos uns dos outros , 
checar , respeitar , dar o exemplo de cumprimento das regras , não é tão difícil assim. 

  

  

6- Informe Sobre Inscrição Oficial  em Eventos FAI. Boletim CBPq 

  

  

Têm surgido diversas dúvidas e contrariedades a respeito da inscrição e participação 
de atletas e equipes brasileiras em competições oficiais da Fédération Aéronautique 
Internacionale – FAI – quando se tratam de eventos de “Primeira Categoria” (classificação FAI 
para Campeonatos Mundiais) e “Segunda Categoria” (classificação FAI para Copas Mundiais e 
competições continentais). 

Temos a esclarecer que em ambas as modalidades de eventos, Primeira ou Segunda 
Categoria FAI, a inscrição oficial se faz exclusivamente através da entidade que é tratada pela 
FAI como “NAC-BRAZIL”, em nosso caso a “Comissão Aerodesportiva Brasileira – CAB” que 
delega a CBPq, sua filiada, quando se tratam de eventos envolvendo o paraquedismo. 

Sabemos das louváveis iniciativas de atletas que desejam participar destas 
competições por seus próprios recursos, mas por absoluto desconhecimento de 
regulamentações procuram diretamente as organizações dos eventos sem consultar o “NAC- 
BRAZIL”  para realizar sua inscrição. Desta forma, infelizmente, passamos para os estrangeiros 
uma noção de desordem e má condução de nosso esporte a nível nacional, o que sabemos 
não ser verdade. Sempre depois destas tentativas, há a necessidade de nosso intervenção, 
normalmente solucionando o problema outras vezes causando decepções. 



Recentemente uma delegação formada por iniciativa própria, sem consulta a CBPq, 
inscreveu-se e participou do Campeonato Latino Americano de Precisão na Argentina. Sua 
inscrição, independente, só foi aceita e tolerada pela COLPAR, entidade continental 
organizadora, devido a CBPq ocupar cargo de vice-presidência na entidade e solicitar 
formalmente que os atletas brasileiros não fossem desclassificados, assumindo a inscrição 
como sendo através da entidade. Embora tenham obtido resultados satisfatórios, a impressão 
que ofereceram ao organizador foi caótica, além de que era a única delegação sem chefe e 
sem uniforme. O que foi, de certa forma, humilhante para nosso pais. 

Afim que estes desencontros e mal entendidos não mais aconteçam, informamos que 
de ora em diante estas atitudes não serão aceitas e que todos busquem oficialmente a CBPq 
quando desejarem participar de eventos e/ou competições FAI. Nunca houve e nem haverá por 
parte da CBPq qualquer intransigência ou má vontade a quem quer que seja que percorra os 
caminhos da ordem, hierarquia e respeito, valores que devemos reconhecer como pétreos em 
nossa sociedade civil e/ou militar. 

Estamos próximos de uma grande Copa patrocinada por DUBAI onde praticamente 
todas as modalidades de competição de paraquedismo serão disputadas,.O Brasil pode enviar 
competidores OFICIALMENTE em todas estas disputas, nossos Comitês estão aptos para 
confirmarem seus ranking's e através deles indicarmos quem de direto pode representar 
dignamente o Brasil. Embora seja um evento considerado pelos critérios FAI de “Segunda 
Categoria”, é oficial e apenas o “NAC-BRAZIL” pode apresentar inscrições ao organizador. 

Pedimos aos atletas e equipes interessadas que entrem em contato com os Comitês de 
suas modalidades e apresente-se a participação. A definição dos representantes será de 
responsabilidade exclusiva da cada Comitê respectivo a modalidade. 

Jota Derviche – Presidente CBPq 

  

7- Performance Designs no Brasil. 

  

Nos dias 29, 30 e 31 de julho, Karl Meyer da PD (Performance Designs) estará em Boituva 
para promover seminários com temas relacionados a " Segurança ", " Dobragem ”, " Escolha 
do Velame ". Além disso, a PD estará oferecendo velames Demo para teste, gratuitamente: 
Pulse, Katana, Optimum. Não perca a oportunidade de participar. 
 
Data: 29, 30 e 31 de Julho 
Local: CNP - Boituva 
Horário: velames Demo para teste durante o dia, seminários após o por do Sol no Hangar da 
Skydive Vera Cruz. 

  

Informações : 

  

Pedro Ushizima Junior (Pedrosan) 
Air Shop/ Air Press 
pedrosan@airpress.com.br 
55 11 7730 3267 
Nextel 55 121*110968 

  

http://webmail.colere.com.br/squirrel/src/compose.phppedrosan%40airpress.com.br


  

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 
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 - 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 (41) 3016-8800 (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. 

  

  

10 - Fotos para o site da FEPAR 

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@fepar.org.br


  

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 

  

  

SEJA UM EXEMPLO DE PARAQUEDISTA SEGURO DO AMANHECER AO POR DO SOL   

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@flypqd.com.br

