
 

 

 
 
 

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2021 
 

Circular 195/2021 – Secretaria 

 

Do Presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático – CBTP 

Sr. Demetrius da Silva Oliveira 

 

Aos Ilmos. Srs. Atletas confederados associados à CBTP 

Assunto: Anuidade 2022  

 

Prezados (as) Senhores (as) Atletas Confederados à CBTP, 

  

Primeiramente cumprimentamos a V. Sas. com os votos da mais elevada estima e 

consideração. 

 

1. A CBTP vem por meio deste, informar que o boleto referente a anuidade de 2022 

já está disponível no login e senha do atleta, na aba financeiro. Para os Atletas 

que efetuarem o pagamento até o dia 30/11/2021 o valor com desconto é de R$ 

495,00; Para pagamentos realizados até 31/12/2021 o valor, ainda com 

desconto, é de R$ 550,00; Já os pagamento realizados a partir de 01/01/2022 

devem ser pagos em sua integralidade, ou seja, sem desconto, no valor de R$ 

577,50 conforme deliberado e aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada 

via aplicativo de vídeo conferencia (ZOOM) no dia 26/08/2021. 

 

2. Para Damas RO’s ativos, Damas, Júnior, Super Júnior, Super Sênior, apenas 

Action Air/Online o valor da anuidade é de R$ 300,00.  

 

3. A CBTP informa que conforme Estatuto da CBTP no artigo 61, §2º, o prazo de 

pagamento das taxas anuais é até 31 de dezembro do ano anterior, após essa 

data, o atirador torna-se inadimplente. 

 

4. É importante frisar que todos os boletos são emitidos com prazo de vencimento 

até 30 de março de 2022, porém o atirador precisa estar em dia com a anuidade 

da Confederação para participar de campeonatos, emitir certificados e 

declarações.  
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5. A Confederação salienta ainda que cabe a você atleta, manter o cadastro sempre 

atualizado. Para atualizar, acesse o seu painel de atleta e preencha todos os 

campos necessários: 

 

a) Certificado de Registro (em caso de renovação o protocolo); 

b) Declaração de filiação ao Clube e Federação de Tiro Prático; 

c) Comprovante de endereço; 

d) RG; 

e) CPF; 

f) Dados Gerais (Endereço, Telefone, Apelido, etc) 

 

6. Para participar de competições, ter direito a emissão de certificado e 

declarações, é necessário estar em dia com a anuidade.  

 

7. Acompanhe as notícias e participe dos nossos eventos. Faça parte deste 

dinâmico e empolgante esporte. Contribua com a entidade que mais luta pelos 

direitos dos CACs. 

 

8. Esperamos ter logrado êxito em nossa comunicação e agradecemos a todos pela 

usual colaboração. 

 

Sem mais para o momento.  

 

Atenciosamente,  

 

[ASSINADO ELETRONICAMENTE] 

DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA 

PRESIDENTE CBTP 

DIRETOR REGIONAL IPSC | INSTRUTOR IPSC MISIA 

MEMBRO HONORÁRIO DO CONSELHO CONSULTIVO DO SisFPC 
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