Ações Normativas e Administrativas CSCVL
Setembro / Outubro 2017

Ante a notificação extrajudicial encaminhada pelo Diretor Financeiro,
apresentamos a seguir a retificação do ato publicado
em 13/09/2017 nos seguintes termos:
O Presidente e o Vice-Presidente do CSCVL
considerando suas atribuições estatutárias
cumprem dar publicidade à seus associados das seguintes ações:
> Orientação do tráfego durante os finais de semana e feriados - O clube passará a ter um
fiscal de acesso a partir das 5h45 da manhã, esta ação vai orientar os visitantes da Pedra
Bonita e liberar somente o numero de vagas que estarão disponíveis no estacionamento de
visitantes facilitando o acesso aos associados.
> Revitalização da Trilha secular da Pedra Bonita - A fim de garantir a segurança dos pedestres
e visitantes, o CSCVL vai revitalizar, limpar e sinalizar uma trilha vicinal à estrada de acesso a
Rampa, esta trilha original tem cerca de 2 quilômetros e data de mais de 100 anos, formada
ainda da utilização da região por fazendas de café, ligando a Estrada das Canoas ao acesso à
Pedra Bonita sem passar pela estrada pavimentada, o que reduz o numero de pedestres
expostos aos veículos que trafegam descendo ou subindo em direção à rampa. O responsável
por essa ideia foi o sócio Assad Neme, assim, uma equipe de colaboradores será formada para
ajuda-lo a realizar essa interessante proposta.
> Café da Manha com a Diretoria - Todos os domingos de 07h30 as 9h30 a diretoria convida os
associados a participar de um café da manha criando um espaço de confraternização entre
pilotos, suas famílias e colaboradores. Sejam Bem-Vindos!
> Preparação para a Alta temporada / Verão 2018 - A partir do dia 15/09 as diretorias técnicas
farão vistoria de acordo com o programa de checagem semestral previstos no regulamento
operacional. A avaliação compreende itens estruturais e de superfície em Equipamentos,
Velas, Seletes, Cintos e Capacetes. A aparência visual e limpeza do equipamento farão também
parte integrante dessa vistoria. Esta preparação será também levada à Rampa e seus acessos,
com pintura e sinalização; à sede do CSCVL; ao Gramado do pouso; a Praia e suas cercanias.
Esta ação irá proporcionar aos nossos alunos e turistas uma maior segurança e conforto
durante a atividade.
> Segurança no Pouso - Iremos também instalar novas birutas e disponibilizar um fiscal de
pouso na areia, este será responsável por sinalizar o pouso iminente e garantir a segurança de
banhistas que querem atravessar a areia da praia durante o dia.
> Sinalização do Entorno do CSCVL - Uma nova sinalização com placas indicativas será
colocada no entorno da sede do CSCVL.

> Solicitação de sinalização do retorno da Estrada da Gávea na altura do Posto Shell - está
sendo solicitado aos órgãos competentes por intermédio da AMASCO, uma melhor sinalização
para o retorno que primeiramente contava com sinalizadores e cones e que com o tempo
foram retirados, estamos solicitando que estes cones voltem a ser usados, dando proteção
permanente aos carros que se dirijam à Estrada das Canoas.
> Criação do Núcleo de Eventos - Este grupo de associados vai criar um calendário de eventos
para promover e divulgar o esporte voo livre e o CSCVL, organizando Palestras, Encontros de
voadores, Workshops e Campeonatos. Inicialmente esse grupo terá a orientação do Sr. Clínio e
do Sr.Trota. Todos os associados estão convidados as reuniões semanais e bem vindos à
colaborar nesse sentido. Já estamos organizando 2 eventos para Outubro ambos acontecerão
no dia 12 - Uma grande festa para festejar o Dia das Crianças com Bolo Gigante e Parquinho.
> Primeiro Encontro Interclubes - O CSCVL inicialmente vai convidar 5 clubes, sendo: Niterói,
Sampaio Correia, Petrópolis, Rural e Caxias. Serão 4 representantes por clube sendo 3 pilotos
de parapente e 1 de Asa delta, No Parapente 1 em cada categoria, Iniciante (com menos de 1
ano de experiência), Intermediário (com até 5 anos) e Pró (com mais de 5 anos). Na
modalidade Asa delta o representante será 1 competidor Master, A premiação deste encontro
terá um troféu para a melhor equipe e medalhas por participante e melhor colocados em sua
categoria.
> Criação do Núcleo de Ensino - Este grupo será formado por Instrutores, sendo responsável
pelo ensino e democratização do esporte, seguirá um conteúdo programático definido pelo
CSCVL, Os instrutores passarão a atender a demanda de novos alunos que procuram o clube
para aprender o esporte nas duas categorias, em um sistema de Hora/Aula e Registro em
caderneta Log-Book que irá garantir eficiência ao ensino e a aprendizagem. Inicialmente esse
grupo terá a orientação dos respectivos diretores técnicos de cada modalidade.
> Recuperação de Sócios antigos - O CSCVL quer revitalizar seus quadros e trazer de volta seus
sócios antigos, para isso estaremos durante o período de 15/09 a 15/11 anistiando
parcialmente as mensalidades em atraso oferecendo um desconto proporcional. Para obter
mais informações entre em contato com a Secretaria do CSCVL.
> Taxa para Admissão para Novos Sócios (Joia) - A partir de 15/09 o clube passará a promover
a entrada de novos associados níveis 1 e 2, oferecendo um desconto promocional e cobrando
o valor de 3 mensalidades (R$180) a título de joia para a admissão de alunos formados por
nossos instrutores e pelo Núcleo de Ensino. Para obter mais informações entre em contato
com a Secretaria do CSCVL.
> Taxa para Pilotos Visitantes - A partir de 15/09 o clube passará a cobrar R$20 reais para a
taxa de acesso as suas Instalações, Rampa e Pouso.
> ESCOLA / CENTRO de Voo Livre - A Escola São Conrado de Voo Livre passará por uma
reestruturação gerencial e institucional, passando a se chamar "São Conrado - Centro de Voo
Livre" com esse novo modelo iremos proporcionar um melhor entendimento para o turista das
atividades que promovemos.
> Preço Mínimo - O CSCVL e o Centro de Voo Livre não mais irão determinar o preço mínimo

para a atividade, deixando assim de interferir nas práticas da livre iniciativa, da livre
negociação, do livre mercado, que são direitos garantidos pela Constituição. Desta forma o
CSCVL e o Centro estarão livres para negociar e praticar os preços que acharem necessários
para alcançar a prosperidade dos instrutores associados e seus colaboradores.
> Tabela de Preços - Como exige o Código de Defesa do Consumidor, a nova tabela de preços
será decupada e trará 5 diferentes faixas de serviços e produtos relacionados, o que vai
facilitar a escolha dos turistas e garantir que estes sejam respeitados ao pagar somente pelo
que desejam. Para maiores informações visite o novo site do Centro.
Caso o associado queira colaborar, tenha alguma dúvida ou sugestão, estaremos
disponibilizando diariamente um livro de sugestões na secretaria, se este preferir entrar em
contato pessoalmente conosco pedimos que solicite um horário entre as 16h00 e 17h30.
Estaremos (sempre que possível) disponíveis para ouvi-los...
e, como diz nosso novo mantra > «Sim...vamos fazer, Juntos!"
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