Boletim Informativo 02/2014
Curitiba, 5 de março de 2014
1- Campeonatos Latinoamericanos de 2014
Como divulgamos no Informativo 01, estão confirmados os dois Campeonatos
Latinoamericanos que serão realizados em 2014
Os Boletins 01 referentes a cada um destes dois eventos podem ser vistos em nosso
site www.colpar.org , lá encontrarão todas as informações necessárias pertinentes, datas,
agendas e horários, bem como os locais de hospedagem.
A- Campeonato Latinoamericano de Precisão: de 14 a 20 de julho em Varadero, CUBA.
B- Campeonato Latinoamericano de Pilotagem de Velame: de 4 a 7 de setembro em Boituva,
estado de São Paulo, Brasil.
2- A Assembléia Geral da COLPAR 2014
A Assembléia Geral de 2014 será realizada as 18h30m do dia 5 de setembro em Boituva,
estado de São Paulo, Brasil, durante o Campeonato Latinoamericano de Pilotagem de Velame.
3- Taxa de anuidade dos membros COLPAR
Informamos que a taxa de anuidade dos países membros da COLPAR continua no valor de U$
250.00 (duzentos e cinqüenta dólares americanos). O seu pagamento deve ser feito
diretamente ao nosso Tesoureiro, Sr. Fábio Pelayo
(pelayo@flypqd.com.br ou pelayo@pelayo.com.br), que informará o número da conta e como
proceder. Lembramos que para participarem de nossos eventos, os países membros devem
estar em dia com suas as taxas.
4- Encuentro de Los Siglos e World POP's Meet
Entre os dias 14 e 23 de novembro a FAP, Federacíon Argentina de Paracaidismo, promoverá
em San Juan, Republica Argentina, o World POP's Meet, encontro mundial de paraquedistas
veteranos, em paralelo, aproveitando a mobilização também organiza entre os dias 20 e 23 de
novembro o III Encuentro de Los Siglos, evento voltado aos paraquedistas veteranos
latinoamericanos. Todos os detalhes sobre este grandioso evento você encontra no site do
Club Internacional de Paracaidistas Veteranos: http://www.clubipv.blogspot.com/2014/03/aproposito-de-san-juan.html

5- Boogie Guarany
O mais tradicional Boogie da America Latina, o Boogie Guarany, organizado pela Associação
Paraguaia de Paraquedismo, volta a acontecer este ano. Como de costume será durante a
Semana Santa, entre os dias 17 e 20 de abril. Neste ano, como no passado, será realizado na
Área de Salto de TOBATI, Paraguai. Abaixo algumas palavras dos organizadores:
ATENCION: Toda la comunidad de Paracaidistas, hoy se confirmo la realización del tradicional
BOOGIE GUARANI 11º Edición Año 2014 en fecha 17, 18 ,19 y 20 de abril (Semana Santa) Drop
Zone TAA. Como siempre esperando a todos con los brazos abiertos y amistad sincera para
realizar la mayor fiesta de encuentro de buenos saltos entre amigos de nuestro amado
deporte . PD:. Mayor informaciones para la operativa del Boogie en los próximos días. ATTE La
organización YA ESTAMOOOOOSSSSSS DE BOOGIEEEEEEEEE!!!!!
Mais informações diretamente com os organizadores.
6- Outros eventos
Todos os membros filiados podem entrar em contato e, caso queiram, informar as suas
atividades e possíveis convites a outros membros virem participar de suas atividade nacionais.
Faremos a divulgação através deste boletim que será periódico a cada 20 dias.

Saudações Latinoamericanas a todos
Jorge Derviche Filho – JOTA
Presidente da COLPAR

