Proposta
Campeonato Brasileiro de
Parapente em Formosa - GO/2023

À Diretoria de Competições, da Confederação Brasileira de Voo Livre:
Segue abaixo a solicitação de sediar uma das etapas do CBP/2023, desde já nos
deixamos a disposição para maiores esclarecimentos.

A) Cidade: Histórico, localização, aeroportos, estradas e acessibilidade:
A cidade de Formosa tem um longo histórico de campeonatos brasileiros, de asa
delta e parapente, sitio de voo muito conhecido de voo que teve sua principal
rampa paralisada porém em 2022 foi inaugurada uma enorme rampa, a Rampa do
Borges, que fica sob responsabilidade da Associação de Voo Livra de Brasília,
rampa com decolagens S,SE e E, que são os ventos predominantes na datas que
estamos solicitando a etapa. Formosa conta ainda uma rampa, ela está apenas a
cerca de 4 km da cidade, esta com quadrante E, NE, N e NO.
Formosa fica no meio do país, a cerca de 1 (uma) hora da capital federal, com
várias estradas de acesso, além do aeroporto de Brasília, onde o traslado do staff
deverá ser por conta da organização.

B)

Hospedagem: Opções, contatos, custos e capacidades;

Formosa possui 21 tipos de meio de hospedagens, entre hotéis, pousadas e afins,
com vários opção, preços com variação entre R$90,00 e R4350,00 por diária
individual.
Censo Turístico de formosa, em anexo

C)

Voo: Acesso, rampa, infraestrutura, altitude, relevo, pouso e espaço
aéreo;

Rampas do Borges, rampa com decolagens S,SE e E, que são os ventos
predominantes na datas que estamos solicitando a etapa. Fica a 1340m, com
500m de desnível.
Rampa do Sargento, Formosa conta ainda uma outra rampa, ela está apenas a
cerca de 4 km da cidade, esta com quadrante SE, E, NE, N e NO. Fica a 1240m,
com 230m de desnível.
Todas com grande área de pouso.

D)

Datas: Indicar duas possibilidades de datas para realização (principal e
secundária), sugerimos:

. De 10/06/2023 a 17/06/2023, que seria a melhor data. Outra opção seria De
20/05/23 a 27/05/23.Podendo alterar para outras datas próximas a estas.

E) Meteorologia: Apresentar histórico dos últimos 5 anos:
Em anexo no email
.

F) Hospitais: Descrever a estrutura hospitalar local e regional;
Formosa conta com 8 Hospitais, sendo Hospital Regional de grande porte

G) Resgate: Quantidade e características dos veículos a serem utilizados;
Usaremos cerca de 6 Vans, 3 micro ônibus e 1 caminhão ou 2 camionetes.

H) Emergências: Estrutura para atendimento a incidentes (Uti, Médicos, etc);

local.

-UTI móvel ou ambulância com equipamentos pertinentes.
- Unidade Móvel de Bombeiros
- Um helicóptero de prontidão (Bombeiro ou Polícia Militar), cerca de 30 min do

I) Premiação: Valor destinado a premiação financeira;
Previsão de R$10.000,00 (oito mil reais) em premiação.

J) Valor de inscrição: Valor pretendido como inscrição;
Sugerido é R$1.250,00 (Mil duzentos e cinquenta reais).
K) Programação: Descrever a programação pretendida para o evento;
Treino no Sábado, dia 10/06/23, posterior ao treino, teremos a
Cerimônia de abertura
Subida as 8:30 todos os dias.
Apuração até as 20h.
Cerimônia de abertura e encerramento/ premiação com banda de rock nos sábados
no QG.
L) Autorizações: Comprovação documental de “permissão de uso” de rampa
e pouso;
Em anexo declaração do Presidente da Associação local e da Federação Goiana de
Voo Livre

M) QG: Indicar local para instalação do QG e infraestrutura disponibilizada;
QG deverá ser no coreto da praça central da cidade, assim como foi no
CICO – Circuito centro Oeste de Parapente, evento que contou com cerca de 100
pilotos e teve todo o apoio da Prefeitura Municipal.
N) Checagem: Indicar profissional a ser contratado e local para checagem de
equipamentos;
André Fleury multi recordista e ex-diretor técnico da CBVL.

O) Staff: Indicar a composição pretendida de staff do evento;
Organizador – Federação Goiana de Voo Livre e Cia do Vento.
Coordenador Técnico- Daniel Vasconcelos
Juiz geral – Vinicius Matuk.
Apurador – Zenilson Rocha.
Coordenador de Transporte e Resgate – Fernando Brandalize - Zóio
Medico – Médico Local cedido pela prefeitura
Coordenador de Gol – Feliciano
Coordenador de rampa – André Fleury
Assessor de imprensa- Junior Cesar - JC
Coordenador de QG – Zenilson Rocha.

P) Apoio/patrocínios: Comprovação documental de apoio e/ou patrocínios;
Temos o apoio de Prefeitura Municipal e possivelmente do governo do estado,
este ano organizamos o CICO – Circuito Centro Oeste de Parapente, com três
etapas e com grande apoio financeiro do governo, que acabou de ser reeleito e
validou o interesse me patrocinar o CBP/2023.
Carta da prefeitura em anexo.

Q) Seguro: Anexar comprovante de orçamento de seguro para o evento;
Esse seguro foi desenvolvido exclusivamente para o Voo Livre. Por isso teremos que
aguardar o resultado desse segmento, para que no futuro podermos aumentar as
coberturas. .
Implantamos esse seguro em São Conrado, e pra isso tivemos que levar o técnico
da Seguradora, e mostrar toda a Segurança e organização da CBVL junto aos
Clubes.
Então, ficamos com as seguintes Coberturas e IS - Importância Segurada.:
Morte Acidental : R$50.000,00
Invalidez :
R$50.000,00
Despesas Médicas Hospitalares: R$8.000,00
Responsabilidade Civil para o organizador: Até R$300.000,00.
O Cálculo do Seguro depende de algumas informações, como: Quantos dias de
competição, quantidade de atletas e se vai incluir a cobertura de RCFResponsabilidade Civil.
Fizemos alguns seguros para o evento de vôo livre, e considerando a experiência, a
quantidade de 100 pilotos ficaria aproximadamente R$700,00. Mas lembrando que
precisaríamos, dos dados para o cálculo correto.
GIÊ CORRETORA DE SEGUROS
TEL ( 21) 2613-5075
DALTON ( 21) 99137-2902
DRAUZIO (21) 99948-5672

R) Finanças: Elaborar um plano de receitas e despesas

Receitas e despesas em anexo

S) Cartão CPF ou CNPJ: Comprovar regularidade do organizador junto à RFB
e CNAE compatível para atividade desportiva ou realizações de eventos, CND
municipal, estadual e federal (do local do evento e da sede da empresa);
Em anexo Cartão de CNPJ da Federação Goiana de Voo Livre e da Cia do Vento.

