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COMUNICADO 

 
CBPM é afiliada em definitivo no CAB – Comitê Aerodesportivo do Brasil 

Nesta sexta-feira, dia 07/05/2021, na Assembléia Geral Extraordinária do CAB - Comitê 
Aerodesportivo do Brasil, foi aprovado o pedido de filiação em definitivo da CBPM - Confederação 
Brasileira de Paramotor no CAB. 

O CAB, foi fundado em 25 de abril de 1997 na cidade do Rio de Janeiro, RJ, é uma entidade formada 
com a finalidade de coordenar e organizar todos os aspectos relativos à prática e gestão das 
modalidades aerodesportivas no território brasileiro. Objetiva dar suporte aos associados para o 
fomento, crescimento e fortalecimento do aerodesporto nacional. O CAB é a representante do Brasil 
perante a FAI - Federação Aeronáutica Internacional (que tem sede em Lausanne, Suíça).  

Atualmente são membros afiliados no CAB, a Associação Brasileira de Pilotos de Aeronaves Leves - 
ABUL, Confederação Brasileira de Voo Livre - CBVL, Confederação Brasileira de Paraquedismo - 
CBPq, Federação Brasileira em Voo de Planadores - FBVP, Confederação Brasileira de Balonismo - 
CBB, Confederação Brasileira de Aeromodelismo - COBRA, Associação Brasileira de Acrobacia 
Aérea - ACRO e agora o novo membro a Confederação Brasileira de Paramotor - CBPM. 

A modalidade de paramotor no CAB estava provisoriamente sob responsabilidade da ABUL desde 
2016, neste período a CBPM se fazia representar através do Departamento de Paramotor da ABUL, 
órgão que era presidido por representante da CBPM. Os Campeonatos Brasileiros e Recordes 
Brasileiros e Mundiais neste período foram organizados pela CBPM sendo reconhecidos pela ABUL 
e CAB. A partir de agora a modalidade de paramotor será representada diretamente pela CBPM 
perante o CAB-FAI.  

Essa é uma grande conquista para o paramotor brasileiro, será uma nova fase no desenvolvimento 
de nossa modalidade, nos preparamos e lutamos com ênfase nestes últimos cinco anos, para que 
isso fosse possível, agora esse sonho se concretizou. Agradeço a todos que acreditaram e nos 
apoiaram, principalmente aos pilotos, instrutores, atletas, clubes, federações e colaboradores da 
CBPM. 

A partir de agora atletas de paramotor e paratrike, com CPD vigente podem requerer a emissão de 
sua licença FAI, diretamente pra CBPM. Daremos continuidade a agenda de eventos, como dos 
futuros Campeonatos Brasileiros e inclusive o 11° Campeonato Mundial de Paramotor FAI que está 
previsto para ocorrer em abril de 2022 em Saquarema-RJ, esse que poderá ser o maior evento 
mundial do Paramotor. 

Forte abraço, bons e seguros voos! 

São Paulo, 08 de maio de 2021. 
 

   
Luiz Carlos Laghi Filho 
Presidente CBPM 


