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HISTÓRIA 

A Baiuca Sport, fundada em 1978, pelo Militar Paraquedista, Engenheiro Aeronáutico e Master 

Rigger/DoMPSA Sergio Rispoli. Foi a 1ª indústria no Brasil a desenvolver e produzir paraquedas para 

qualquer tipo de finalidade. Pioneira dentro do país no desenvolvimento de balões de ar quente, 

paraquedas, parapentes dentre outros . 

EVENTO 

Para comemorar nossos primeiros 40 anos, organizaremos nos dias 15, 16 e 17 de novembro de 2018 no 

Hotel Alegro na cidade de Atibaia/SP nosso encontro aéreo com pilotos do Brasil e da América do Sul  uma 

celebração diferente, com muitos voos pela linda região de Atibaia, e palestras de altíssimo grau de 

segurança. No evento teremos a presença do organizador de grandes expedições de paramotor do Brasil, 

Betão, que tem dentro da sua experiência em expedições, e vai dividir suas experiências de voo na 

modalidade cross-country com os pilotos e amantes do esporte, teremos também uma palestra do Shumy 

sobre diferenças e tipos de hélices para tirar todas as dúvidas. 

Um grande workshop sobre tudo que tange os paraquedas reservas será o grande diferencial desta 

celebração que contará com o know-how de 40 anos da BAIUCA SPORT dividindo com os participantes todo 

esse conhecimento de uma maneira bem diferente! 

Os palestrantes bem conhecidos no mercado, pai e filho, Sergio e Raphael A.Risspoli que abordarão em 

uma metodologia desenvolvida pela Baiuca Sport uma técnica de treinamento de segurança para 

dobragem, lançamento e inspeções de paraquedas. Com simulações em ambiente controlado, todos os 

dias os participantes serão convidados a confrontar seus medos em situações de emergência e 

desmistificar muitas inverdades que existe acerca do equipamento. 

Temas muito desconhecidos por todos, serão abordados e explicados a todos, com apoio de filmes de 

acidentes reais e mostras de equipamentos danificados serão a garantia de uma adrenalina bem diferente 

do que muitos já se sentiram. 

Os pilotos poderão trazer todas as suas dúvidas, pois elas serão todas respondidas nos principais temas: 

 Fases de uma pane 

 Tipos de paraquedas, 

 Como escolher o melhor modelo, 
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 Onde devo instalar? 

 Como Instalar meu paraquedas? 

 Como calcular a área do meu paraquedas? 

 Inspeções e dobragens  

 Como dobrar meu paraquedas? 

CRONOGRAMA 

15/11/2018 - Quinta-feira 

8h-14h Revoada Área de decolagem Betão/Caveira Paramotor 

8h-17h 
Recepção dos pilotos e retirada do 

kit piloto 
Sala de Eventos  

16h30-17h Welcome Coffee 

17h-17h30 Abertura do Evento Sala de Eventos  

18h-18h30 Tipos e diferenças das hélices Sala de Eventos Daniel Shumy 

18h30-19h30 Voo de Cross e seu Planejamento Sala de Eventos Betão/ Caveira Paramotor 

20h-22h Churrasco de Confraternização* Área externa 

*Com bebidas não-alcólicas inclusa. 

 

16/11/2018 - Sexta-feira 

07h - 09h Revoada Área de decolagem Betão/Caveira Paramotor 

10h30-12h30 

Workshop sobre 

reservas: 

 O que é um 

Paraquedas 

 Aplicações 

Sala de Eventos Raphael A.Risspoli 
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 Tipos mais comuns e 

suas características 

12h30-14h *Almoço Restaurante do Hotel 

14h-16h 

Workshop sobre 

reservas: 

 Como é fabricado 

um Paraquedas 

 Inovações nos 

Paraquedas 

 Testes de materiais 

Sala de Eventos 

Raphael A.Risspoli  

E 

Sergio Rispoli 

16h-16h30 Coffee Break 

16h30-18h 

Workshop sobre 

reservas: 

 Case de Sucesso: MAXI 

CONDOR- 1º Quadrado 

Brasileiro 

 Análise de dobragens e 

aberturas 

 Importâncias das 

Inspeções e 

redobragens 

 Vida útil dos 

Paraquedas 

 Problemas 

encontrados nas 

dobragens  

 Inspeções técnicas 

Sala de Eventos 

Raphael A.Risspoli  

E 

Sergio Rispoli 

18h-18h30 Coffee Break 

  



 

Baiuca Sport – desde 1978 
www.baiucasport.com.br  

Contato:(11) 4411-5869 Whatsapp: (11)99899-5313 – baiucasport@baiucasport.com.br    

Facebook: @Baiuca.Sport Instagram: @baiuca.sport 

18h30-20h 

Workshop sobre 

reservas: 

 Cálculo de área dos 

paraquedas 

 Certificação: EN/LTF 

 Dicas para escolha de 

Paraquedas e demais 

acessórios 

 Análise de acidentes 

Sala de Eventos 

Raphael A.Risspoli  

E 

Sergio Rispoli 

20h30-21h *Jantar Restaurante do Hotel 

*Bebidas não inclusas **Os pilotos que tiverem interesse devem levar seu equipamento 

 

17/11/2018 - Sábado 

08h-11h 

Workshop sobre reservas: 

 Inspeções dos Equipamentos 

dos pilotos** 

Sala de Eventos 

Raphael A.Risspoli 

E 

Sergio Rispoli 

11h30-12h30 *Almoço Restaurante do Hotel 

12h30-13h20 

Workshop sobre reservas: 

 **Comandos de lançamentos 

simulados dos Paraquedas 

Reserva 

Área Externa  

Raphael A.Risspoli 

E 

Sergio Rispoli 

13h20-15h30 

Workshop sobre reservas: 

 Clínica de dobragens dos 

Paraquedas Reservas 

Sala de Eventos 

Raphael A.Risspoli 

E 

Sergio Rispoli 
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15h30-16h Coffee Break 

16h-17h 

Encerramento do Evento: 

Sorteio dos Brindes e Entrega 

dos Certificados 

Sala de Eventos 

Raphael A.Risspoli 

E 

Sergio Rispoli 

*Bebidas não inclusas**Os pilotos que tiverem interesse devem levar seu equipamento 

VALORES DE INSCRIÇÃO: 

Associados adimplentes da ABPM R$360,00/por piloto 

Caravanas com mais de 5 pilotos R$360,00/por piloto 

Inscrição Individual R$400,00 

 

A inscrição é individual e o pagamento da mesma permite a participação em todos os dias do evento. Caso tenha 

acompanhante e este participe apenas da Festa de Confraternização, o valor de pagamento do(s) acompanhante(s) 

será de R$150,00. 

Forma de Pagamento: À vista ou parcelado em 2x sem juros no cartão de crédito 

Reservas devem ser feitas pelo e-mail: baiucasport@baiucasport.com.br ou pelo whatsapp(11)99899-5313 

ACESSO À ATIBAIA 

Aeroportos - Campinas ou Guarulhos 

Atibaia esta localizada à 60km de Campinas/SP e 60km do Aeroporto de Guarulhos/SP, para os pilotos que 

vierem por meio aéreo, existe um sistema de Transfer in/out com custo de R$90,00/pessoa, realizado por 

uma agência, Atibaia Turismo (http://www.atibaiaturismo.com.br/) - (11)2427-0817 ou (11)99654-2942 
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Rodovia Fernão Dias - BR381 

O acesso para quem vem de São Paulo ou via Minas Gerais, deve ser feito pela Rodovia Fernão dias. 

Vindo de São Paulo 

Para quem vier da capital pegue a  Rodovia Presidente Dutra, basta seguir as indicações das placas em 

direção Fernão Dias - Belo Horizonte/MG a estrada tem limite de velocidade e muitos radares móveis e 

fixos, portanto respeite a sinalização, o trajeto é muito bonito e sinalizado, 50min é o tempo médio. 

Existe 1 pedágio de R$2,30 na praça de Mairiporã/SP. 

Aos que ficarem hospedados no hotel do evento, Hotel Alegro, este fica localizado as margens da Rodovia 

Dom Pedro I sentido Campinas, com acréscimo de 1 pedágio de aproximadamente R$7,30 ou 20min a mais 

de viagem com acessos para evitar o pedágio. 

 

Vindo pela Rodovia Dom Pedro I - SP065 

Para quem estiver saindo da região de Campinas/SP basta seguir as placas indicativas em direção Jacareí / 

Atibaia a pista é muito segura e também conta com radares fixos e móveis, redobre a atenção para evitar 

multas, o trecho leva cerca de 60min!  

Existe 1 pedágio de R$9,50 aproximadamente no trecho de Valinhos/Vinhedo antes de chegar ao Hotel 

Alegro, que fica localizado nas margens da Rodovia, para quem ficar hospedado dentro da cidade, existe 

mais um pedágio de R$7,30 aproximadamente, porém existem 2 caminhos que é possível cortá-los, 

aumentando o trajeto em 20min. 

 

HOSPEDAGEM 

O hotel oficial do evento é o HOTEL ALEGRO um hotel da Rede Tauá, localizado nas margens da Rodovia 

Dom Pedro I sentido Campinas, nas intermediações do Centro Empresarial de Atibaia. 

O hotel conta com sala de jogos, sauna , piscina ao ar livre, churrasqueira, academia e área de lazer para 

crianças com um playground.  
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Para os pilotos que forem se hospedar no hotel existe uma tarifa acordo, conforme abaixo, na confirmação 

da reserva do evento, o participante já pode efetuar o seu pré check-in e efetuar o pagamento diretamente 

ao hotel. 

 

Categoria de Apartamento: 

Categoria Standart 

Ar-condicionado e Aquecedor 

TV a cabo 

Wi-fi 

Frigobar 

Estacionamento Cortesia 

Café-da- manhã 

Valor da Diária: R$210,00 +2,5% de ISS 

crianças até 8 anos - cortesia 

crianças de 9 à 13 anos - R$89,00/diária 

 Todos os apartamentos contam com capacidade para 2 adultos, caso hajam crianças ou adolescentes no 

apartamento, por gentileza contatar antecipadamente a BAIUCA SPORT por e-mail 

baiucasport@baiucasport.com.br  Whatsapp (11)99899-5313 ou o Hotel Alegro no telefone (11)3182-0500 

para disponibilidade e mais informações. 

 O pagamento das despesas com hospedagem será realizado no dia do check-in no hotel 

Categoria Suíte  

Ar-condicionado e Aquecedor 

TV a cabo 

Wi-fi 

Frigobar 

Sala de Estar 

Cozinha Americana com micro-ondas 

Banheira de hidromassagem 

Estacionamento Cortesia 

file:///C:/Users/Raphael%20Risspoli/Documents/BAIUCA%20SPORT/baiucasport@baiucasport.com.br
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Café-da- manhã 

Valor da Diária: R$250,00 +2,5% de ISS 

 Todos os apartamentos contam com capacidade para 2 adultos, caso hajam crianças ou adolescentes no 

apartamento, por gentileza contatar antecipadamente a BAIUCA SPORT por e-mail 

baiucasport@baiucasport.com.br  Whatsapp (11)99899-5313 ou o Hotel Alegro no telefone (11)3182-0500 

para disponibilidade e mais informações. 

 O pagamento das despesas com hospedagem será realizado no dia do check-in no hotel 

 

HOTEL ALEGRO by Tauá 
Saída 91 da Rodovia Dom Pedro I sentido Campinas, Bairro Pinhal 
Estrada Municipal Alberto Tofani, 6100 - Jarinu/SP 
Telefone: (11)3182-0500 
Site: www.alegrohotel.com.br 
 

Para outras sugestões de hotéis na região veja na lista abaixo ou acesse o site 

http://www.atibaiaeregiao.com.br 

Hotel Tauá Atibaia 

Telefone: (11)4416-5009 

Site: www.taua.com.br 

 

Itapetinga Plaza Hotel 

Telefone:(11)4411-4249 

Site: www.itapetingahotel.com.br 

 

Faro Hotel Atibaia 

Telefone: (11)4414-7410 

Site: www.farohotelatibaia.com 

 

Hotel Bourbon Atibaia 

Telefone: (11)3337-9200 

file:///C:/Users/Raphael%20Risspoli/Documents/BAIUCA%20SPORT/baiucasport@baiucasport.com.br
http://www.atibaiaeregiao.com.br/
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Site: www.bourbon.com.br 

 

Atibaia Residente Hotel & Resort 

Telefone: (11)4412-9033 

Site: www.atibaiaresidence.com.br 

OQUE FAZER? 

Diversão  

Abaixo seguem algumas dicas de locais para passear e conhecer com a família, para mais dicas de lazer e 

turismo acesse: www.atibaiaeregiao.com.br  

 Outlet Fernão Dias - www.outletfernaodias.com.br 

Rodovia Fernão Dias, km 44,5 s/n Atibaia/SP 

 Boliche  - até 6 pessoas R$69,00/hora 

Localizado dentro do Outlet Fernão Dias, funcionada diariamente até as 22h 

 Orquidário Takebayashi - Colheita de Morangos e Orquídeas 

 Monumento Pedra Grande - Rampa de decolagem de Voo Livre, com mais de 500m de altura com 

visual deslumbrante, vale a pena o passeio, necessário carro off-road pois a estrada de terra é bem 

acidentada, a subida e ou descida dura em torno de 50min, existem agências de receptivo que 

fazem este passeio por trilhas incríveis! 

Pacotes de Passeios 

Agência: ATIBAIA TURISMO - http://www.atibaiaturismo.com.br/ 

Atividade I – City-Tour em Atibaia 

Panorâmico pelo Centro Histórico, Parque das Águas, visitação ao Museu de Historia Natural e Salão do 

Artesão no Parque Edmundo Zanoni, visitação ao Santuário da Mãe Peregrina, passagem pelo Pouso da Asa 

Delta (escola de pilotagem de vôo livre e vista da Pedra Grande), visita a Aves do Mundo e Arte com as 

Mãos, loja de artesanato regional. 

Preço por pessoa: R$70,00 
Incluso: transporte, guia acompanhante e seguro 
Duração: de 3 a 4 horas 

http://www.atibaiaturismo.com.br/
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Atividade II – Ares Rurais de Atibaia 

Roteiro pelo Orquidário Takebayashi para conhecer o orquidário através de suas estufas que mostram todo 

o processo de crescimento das plantas, curiosidades e informações sobre diversos tipos de flor e seus 

cuidados. Possibilidade de visitar a estufa de morangos (se houverem frutas na ocasião) tendo o visitante a 

opção de colher os frutos nos canteiros. 

Na Fazenda Paraiso visita-se o alambique centenário onde se conhece o processo de produção da cachaça e 

o visitante degusta diversos tipos da bebida no final do roteiro. Recebidos pela proprietária faremos uma 

visita a parte histórica da fazenda e a sua casa sede. 

Preço por pessoa: R$80,00 
Incluso: ingressos, transporte, guia acompanhante e seguro 
Duração: de 3 a 4 horas 

Atividade III – Passeio à cavalo por trilha 

Delicioso passeio por trilha interna de uma fazenda, margeando o Rio Atibaia, passando por campos e 

matas com um lindo visual cênico cavalgando animais dóceis e com monitoria. Para os pequenos a opção 

de se divertir cavalgando um pônei ou passeando na charretinha puxada por pônei, também com monitoria. 

Trilha de uma hora: Valor por pessoa: R$85,00 

Trilha de meia hora: Valor por pessoa: R$50,00 

Passeio de pônei/charretinha: R$35,00 – 15 minutos 

Atividade IV - Paintball 

Brincadeira de Paintball em área rural com ótima estrutura de equipamentos e serviços. 

Preço por pessoa - 100 bolas de tinta: R$80,00 
Preço por pessoa - 200 bolas de tinta: R$95,00 
Incluso: uma hora de quadra, marcador, 200 bolas de tinta, equipamentos de proteção, seguro 
Duração: será determinada de acordo com o nr.de participantes 

Incluso: atividade até consumo das bolas, transporte e guia acompanhante. 

Atividade V – Tarde de atividades na natureza 
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Em uma reserva natural o visitante fará um passeio de jeep por trilhas da reserva, vai poder saltar no lago 
através de uma tirolesa de 150 metros, fazer standup paddle, passear de barco e de caiaque e ainda 
caminhar pelas trilhas da reserva. 
Preço por pessoa: R$125,00 
Incluso: atividades mencionadas, transporte e guia acompanhante 

Duração total: 04 horas 

 
PASSEIOS DE JIPES 

ATIBAIA 4X4 - https://www.facebook.com/atibaia4x4passeios/ 

 

https://www.facebook.com/atibaia4x4passeios/

