
 

 

Belo Horizonte, 26 de novembro de 2021. 
 

Ofício 964/2021 – Secretaria 

 
Ao Exmo. Sr. 

Gen Bda Alexandre de Almeida Porto 

Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados - DFPC 

Quartel General do Exército – Bloco H – 4ª Andar – Setor Militar Urbano 

70630-901 – Brasília/DF 

 

Assunto:  Adequações para os Atiradores Desportivos de Silhuetas Metálicas. 

Anexo: - Demandas da Silhuetas Metálicas; 

  - Relação de Calibres; 

 

  A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO PRÁTICO, 

denominada CBTP, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 38895892/0001-09, 

Certificado de Registro emitido pelo Exército Brasileiro de nº 880, órgão máximo 

representativo do esporte do Tiro Prático no Brasil, associação civil de fins não 

econômicos, fundada em 1992, homologada junto ao Ministério do Esporte sob o número 

230005.000279/89-18, com sede na Rua Sergipe, nº 1167, sala 703, Savassi, CEP. 30130-

174, Belo Horizonte - MG, representada neste ato por seu Presidente, Sr. DEMETRIUS 

DA SILVA OLIVEIRA, vem através do presente apresentar a V.Exª. o estudo feito para 

melhorias junto ao Exército Brasileiro aos Atiradores Desportivos de Silhuetas Metálicas 

no Brasil. 

  Trata a presente para apresentar um estudo elaborado pelo sr. Donald 

Robert Frasier, 2º Vice Presidente Executivo da CBTP, no qual consta o histórico da 

modalidade no país, que foi iniciada com o Sr. Antônio Ermírio de Moraes Filho, na 

década de 1980. O Sr. Antônio Ermínio realizou contato com os representantes da 

modalidade esportiva nos Estados Unidos, e em seu retorno ao país decidiu constituir em 

São Paulo, o Ram Clube, primeiro da modalidade.  

  Nesse sentido, vimos apresentar no referido estudo as armas utilizadas e 

permitidas no Brasil, que permite os competidores acertem os alvos em distâncias de 25 

a 200 metros com calibres que variam de .22LR até os de alta potência iniciando com 

.357 Magnum e chegando a outros calibres tais como o 308 Win, 7 mm TCU, 7 mm BR, 

7 IHMSA, 30-06 Springfield e seus derivados. 
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  Diante do acima exposto e considerado o conteúdo da apresentação, vimos 

solicitar a V.Exª. verificar a possibilidade das modificações informadas nos estojos para 

a obtenção de outros calibres pertencentes a modalidade esportiva que não são  

encontrados no Brasil, como os WILD e CAT.  

  Agradecemos a V.Exa. pelo contato e nos colocamos a disposição para 

quaisquer esclarecimentos. 

  Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar 

votos de elevada estima e consideração. 

  Atenciosamente,  

 

[ASSINADO ELETRONICAMENTE] 
DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA 

PRESIDENTE CBTP | DIRETOR REGIONAL IPSC 
MEMBRO HONORÁRIO DO CONSELHO CONSULTIVO DO SisFPC 
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