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São Paulo, 18 de agosto de 2020 
 
Ofício nº 018/2020 CBPQ 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor Tiago Fernando de Sousa Campos, Promotor de Justiça do 
Estado de São Paulo – PJ Boituva/SP. 
 
 
Assunto: Ofício no 206/2020 – 1a P.J.  
Ref .: PAA no 62.0212.0000209/2020-1 
 

 
Ilustríssimo Senhor, 
 
 

A Confederação Brasileira de Paraquedismo – CBPq vem à presença de Vossa 
Senhoria, por meio seu Presidente, acusar o recebimento do r. ofício supra e prestar 
informações. 

 
A Confederação Brasileira de Paraquedismo – CBPq esteve sempre acolhendo, 

apoiando e divulgando as medidas determinadas pelos poderes executivos, em suas três 
instancias e dos órgãos da saúde nacionais e internacionais. 

 
Mister citar que no início das medidas de isolamento, a CBPq criou um grupo no 

aplicativo WhatsApp com profissionais, donos de escolas, operadores de aeronaves e 
presidentes de federações filiadas no intuito retro. 

 
Sempre frisamos nessas reuniões digitais que a CBPq não possui a competência 

para determinação de fechamento nem abertura de operações, atendo-nos exclusivamente 
nas determinações das autoridades supra, mas que estaríamos, e tivemos, em contato 
constante com as referidas autoridades dos governos Federal, Estaduais e Municipais  para a 
eventual flexibilização das atividades. 

 
Tivemos, inclusive, o zelo de consultar o vosso r. Órgão sobre uma eventual 

retomada, que foi contestada com total celeridade. 
 
Congregamos um time compreendendo gestores do Ministério da Saúde, 

profissionais da saúde do Exército que entendem de paraquedismo, profissionais do 
paraquedismo civil entre outros e, em curto espaço de tempo, lançamos um protocolo que foi 
altamente elogiado por profissionais da saúde e de órgãos de fiscalização. 

https://www.cbpq.org.br/site/covid19 
 
desde então, estamos atentamente divulgando, via eventos do dia da segurança 

aspectos sobre o esporte e a atual situação pandêmica. 
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A primeira edição desse evento aconteceu exatamente no aeródromo de Boituva/SP 
seguida de três outras já efetuadas no Brasil e mais 5 (cinco) agendadas. 

 
No nosso site, um dos primeiros slides é exclusivo sobre esse protocolo.  

www.cbpq.org.br 
 
Em momento passado, na primeira oportunidade que fiscais da vigilância sanitária 

identificaram que o público local (não paraquedistas) estavam desrespeitando as normas, os 
estacionamentos e demais acessos ao público em geral foram imediatamente fechados. 
 

Importante citar que o Prefeito de Boituva, Professor Fernando e todos os 
Secretários sempre nos receberam, apoiaram e participaram junto em todas as frentes.  

 
De maior relevância, cabe à Confederação Brasileira de Paraquedismo – CBPq, em 

nome de todos os atletas, profissionais, escolas e Federação Paulista de Paraquedismo - 
FPPq, prestar agradecimentos à Vossa Senhoria e r. Entidade pela notificação e 
direcionamento. 

 
Estaremos empenhados na tentativa de saneamento de eventuais falhas nas 

operações, contando sempre com o continuado apoio e participação do poder Executivo da 
Cidade de Boituva. 

 
Apresentamos nossos protestos de elevados respeito, estima e consideração. 
 
Atenciosamente, 
 

 
BRENO MELLO DE ASSIS 

Presidente 
 


