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BIOGRAFIA 

Atleta do Tiro Prático desde 1988 coleciona em seu currículo vitórias em Campeonatos 
Estaduais, Nacionais e Internacionais. 

O presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), Diretor Regional IPSC e 
Membro Honorário do Conselho Consultivo do SisFPC, Sr. Demetrius Oliveira já se encontra 
em sua segunda gestão como presidente. Mas o interesse pelo Tiro Prático, veio desde sua 
adolescência em Belo Horizonte. 

Nascido em Belo Horizonte, no dia 28 de janeiro de 1970, Demetrius Oliveira tem sua família 
de origem gaúcha, do Rio Grande do Sul. Começou a treinar o Tiro Prático no 5º Batalhão 
Militar na Gameleira, onde era filiado ao Clube dos Oficiais da Policia Militar (COPM). 

Filiou a Federação Mineira de Tiro Prático (FMTP) onde começou a participar de competições 
estaduais e nacionais. Em 1995, assumiu a presidência da FMTP, quadruplicando o número 
de clubes filiados e atletas no estado. 

Em 1999, foi procurado pelo presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático (CBTP), 
Sr. Luiz Frota para auxilia-lo na organização do Mundial de IPSC Handgun nas Filipinas. 

Em 2000, foi convidado a assumir a vice-presidência da CBTP, ao qual ficou até 2004 no 
cargo. De 2005 a 2010, foi assessor da presidência da CBTP. 

De 2010 a 2012 viajou para os Estados Unidos para dedicar aos estudos e família, retornando 
em 2012 para consagrar-se campeão do Shootoff do Pan Americano do Paraguai. 

Em 2013 assumiu a presidência da CBTP, bem como a Diretorai Regional da International 
Practical Shooting Confederation –  IPSC no Brasil. 

O trabalho desenvolvido pelo Presidente da CBTP, Demetrius Oliveira, vai muito além da 
divulgação e organização de campeonatos de tiro. É também responsável por inúmeros 
desenvolvimentos dentro do Tiro Prático, desde a divulgação por meio de campeonatos, reuniões 
com os órgãos de fiscalização e entidades do tiro prático. Também é conhecido por articular com 
as demais entidades formais através de reuniões que visem esclarecer e orientar o usuário. 

  



 

 

Dentre elas, já realizou várias audiências nas Regiões Militares, onde esteve reunido com 
Comandantes e Chefes do SFPC, além de encontros com representantes de entidades filiadas a 
CBTP, e também, responsável pela realização de campeonatos nacionais e internacionais, 
ampliando a promoção esportiva e o desenvolvimento do segmento. 

Durante os anos à frente do TIRO PRÁTICO no Brasil, o esporte teve um salto muito significativo, 
trazendo a inclusão de empresas do segmento para o apoio e patrocínio das equipes e eventos 
nacionais e internacionais, tornando-se cada vez mais conhecido. 

Demetrius também tem em seu currículo a maior equipe de voluntários criada para auxiliar no 
desenvolvimento da Confederação, como diretores e assessores e isso tem proporcionado o 
crescimento do Tiro Prático no Brasil e no Mundo, sendo reconhecido dentre as principais 
entidades desportivas. 

Além disso, durante sua gestão realiza assembleias para conhecimentos de todos os 
pareceres de sua gestão. 

Essas são apenas algumas atitudes do presidente da CBTP, Sr. Demetrius Oliveira. 

Biografia completa - https://cbtp.org.br/wp-content/uploads/Biografia-Demetrius-2.pdf 
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