


UM ANO DE INOVAÇÃO 
Estamos, com alegria, finalizando mais  um 

ano de trabalho!  O ano de 2016 foi marcado por 

profundas transformações na Confederação 

Brasileira de Tiro Prático, com ações voltadas 

principalmente para a  modernização da entidade, 

visando atender cada vez melhor nossos filiados. 

Neste contexto, buscamos sempre atuar com 

agilidade, transparência e credibilidade junto aos 

orgãos fiscalizadores, para promover de forma 

eficaz o crescimento do Tiro Prático no Brasil. 

Destacamos nessa retrospectiva as principais 

realizações da CBTP em 2016, como por exemplo 

a obtenção da Certificação ICP Brasil, que 

possibilitou a assinatura de forma digital de todos 

os documentos emitidos pela Confederação, 

gerando assim mais praticidade e rapidez na 

emissão destes. Outra importante conquista  foi a 

emissão online dos certificados de participação em 

todas provas promovidas pela CBTP, o que 

representa praticidade para o atleta, que pode ter 

acesso ao seu certificado um dia após a realização 

da prova. 

O grande marco do ano que está por vir, 

será o lançamento da Nova Logomarca da CBTP. 

Desenvolvida pelo Departamento de Comunicação 

da entidade, a nova identidade visual busca refletir 

o conceito da gestão atual de versatilidade e 

inovação. 

Ótima leitura a todos! 

Demetrius Oliveira 

Presidente CBTP 



SISTEMA DE ACESSO RESTRITO CBTP 

Em 2016, entrou em vigor o Sistema 
de Acesso Restrito CBTP. Através dele a 
relação dos atletas, Clubes e Federações, 
com a Confederação ficou mais prática e 
fácil.  Desde sua implantação, a CBTP tem 
acesso a toda a documentação dos filiados 
e dados cadastrais de forma online e 
segura. Por sua vez, os filiados também 
podem acessar os boletos para pagamento 
de anuidade, fazer inscrição em provas, 
cadastrar seu acervo entre outros serviços. 

ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS 

NOVIDADES 2016 

Todos os documentos emitidos pela 
Confederação passaram a ser assinados 
digitalmente, através do sistema Bry 
Signer, certificado pela Infraestrutura de 
Chaves Publicas Brasileira – ICP Brasil. 
Essa medida garante mais segurança e 
credibilidade para Confederação, e para 
quem irá receber nossos documentos. 

 



CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO EM 
PROVAS EMITIDOS ONLINE 

NOVIDADES 2016 
 

Todos os certificados de 
participação em prova realizadas 
pela CBTP, ficam disponíveis 
online, via Acesso Restrito do 
atleta, um dia após a realização 
da prova. 
 

HOMOLOGAÇÃO DE PROVAS 
NIVEL III 

Os dados da prova agora 
podem ser inseridos pelo Clube 
ou Federação, através do 
Acesso Restrito, clicando aba 
Competições, ícone Interna e 
selecionando o nível. Ao 
selecionar o Nível III, o boleto é 
gerado automaticamente para 
pagamento da homologação 



NOVO SISTEMA DE PONTUAÇÃO DOS RO’S 

Para o ano de 2017, já está em fase de implantação, 
um novo sistema. Nele, o registro das provas, assim como 
todo o processo de Vetting (adequação as regras e 
conceitos usados internacionalmente) e verificação da 
pontuação, será feito de forma eletrônica, via Acesso 
Restrito da CBTP.  

MAPA DO ACERVO 

O atleta agora pode ter o Mapa de 
seu acervo online através do seu painel de 
acesso no site da CBTP. 

 

Nesse novo processo, 
os Range Officers poderão 
ter acesso ao histórico de 
todas as provas arbitradas a 
partir de 2017.Desta forma, 
os trabalhos realizados pela 
NROI a cada final de ano, 
ficarão simplificados e mais 
organizados. 

 
 

NOVIDADES 2016 
 



NOVIDADES 2016 

Em 2017 entra em vigor a nova logomarca da CBTP! Desenvolvida pelo 
Departamento de Comunicação da Confederação, e aprovada em Assembleia 
Geral Ordinária, no dia 7 de outubro de 2016, a nova identidade visual expressa 
em suas linhas modernas a força de uma gestão revigorada e atuante para 
trabalhar em prol do Tiro Prático! 

NOVA LOGOMARCA 



NOVIDADES 2016 

OUVIDORIA CBTP 

Neste ano, inauguramos a OUVIDORIA CBTP, mais um 
canal de comunicação do filiado com nossa entidade! 
O serviço está disponível através de um formulário 
em nosso site.  

Por ser um instrumento de incentivo à transparência, o espaço contribui 
para a garantia de direitos e o fortalecimento da cidadania, ao valorizar as 
práticas e condutas éticas, refletindo o posicionamento e os objetivos 
institucionais da CBTP. 
 



NOVIDADES 2016 

Agora a Guia de Autorização de 
Despacho de Arma de Fogo e 
Munições(GDAF), pode ser 
emitida online, via Painel de 
Acesso Restrito do atleta em 
nosso site. 

DESPACHO DE ARMAS NORMAS  DE REGULAMENTAÇÃO 
DOS PCE  

 

Todas as normas de regulamentação 
dos PCE estão disponíveis na aba 
NOTÍCIAS > NORMAS no site da 
CBTP. 



DESTAQUES DO ANO 

Nos meses de outubro e novembro, 
foram realizados Seminários de 
Regulamentação dos CAC, na 9ª e 2ª Região 
Militar, respectivamente.  

I Seminário de Regulamentação dos CAC – 9ªRM 

I Seminário de Regulamentação dos CAC – 2ªRM 

O objetivo da realização deste evento 
é a orientação e esclarecimento de dúvidas 
dos CAC. Para 2017, a meta é que estes 
encontros sejam promovidos em todas as 
regiões militares. 
 



DESTAQUES DO ANO 

Presidente da CBTP, Demetrius Oliveira, participou em 
julho, de Audiência Pública na Comissão de Segurança Pública 
e Combate ao Crime Organizado, da Câmara dos Deputados 
em Brasília.  

A pauta debatida foi o novo Decreto que Regulamenta a 
Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército, destinado 
a revogar o Decreto no 3.665, de 20 de novembro de 2000, 
conhecido como R-105. Estiveram presentes na ocasião os 
deputados Jair e Eduardo Bolsonaro, o Deputado Onyx 
Lorenzoni, e o Deputado Alexandre Leite. 

 Em junho, o Presidente da CBTP, Demetrius 
Oliveira, participou de reunião no Gabinete do Deputado 
Federal Eduardo Bolsonaro, em Brasília. 

No encontro foram alinhados os projetos de lei em 
relação a arma de fogo,  e o início de um projeto, ainda 
em elaboração, tratando apenas do tiro esportivo e 
prático. 

O presidente ainda solicitou o apoio do Deputado 
na liberação do novo R-105. 

AUDIÊNCIA PUBLICA NA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS 

REUNIÃO NO GABINETE DO 
DEPUTADO EDUARDO BOLSONARO 



DESTAQUES DO ANO 

A CBTP, representada pelo 
presidente Demetrius Oliveira, e 
membros da diretoria, participou  
em outubro, das solenidades em 
comemoração ao 34º aniversário 
da Diretoria de Fiscalização de 
Produtos Controlados (DFPC), no 
Quartel General do Exército, em 
Brasília, Distrito Federal.  

Durante a cerimônia, o subcomandante do COLOG, Gen Div Cypriano, e o 
Diretor da DFPC, Gen Bda Ivan Ferreira Neiva Filho, informaram sobre os 
esforços que têm sido despendidos com a fiscalização, em operações 
envolvendo mais de mil homens. 

 

SOLENIDADES DO 34º ANIVERSÁRIO DA DFPC 



DESTAQUES DO ANO 

 O atleta cadeirante Andracy Falconeri, 
conhecido como Soldado Falconeri, 
participou da  3ª Etapa Online do II 
Campeonato Brasileiro de Desafio do Aço, 
SR, TRP e NRA e da 6ª Etapa do Campeonato 
Brasileiro de IPSC Handgun. Foi a primeira 
vez que ele conseguiu completar todas as 
pistas em um campeonato! 

ATLETA CADEIRANTE É DESTAQUE NAS 
PROVAS DA CBTP 



AGENDA DO PRESIDENTE 
 PRESIDENTE DEMETRIUS SE REUNE COM DIRETOR DA FORJAS 

TAURUS 
O Presidente da CBTP, Sr. Demetrius Oliveira  esteve no dia 12 

de dezembro, na cidade de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, onde 
participou de reunião com o Diretor Comercial da Forjas Taurus, Sr. 
Luiz Horta (Tatai), o Diretor de Marketing, Sr. Eduardo Minghelli, e o 
assessor Sr. Luciano. Na ocasião, Sr. Demetrius solicitou apoio e 
patrocínio da empresa nos eventos promovidos pela CBTP no 
próximo ano, e para as equipes que irão representar o Brasil no XVIII 
IPSC Handgun World Shoot Championship 2017. Acompanharam o 
Presidente, os assistentes Sr. Mario Romera e Sr. Luís Cesar Costa. 

PRESIDENTE DEMETRIUS SE REÚNE COM REPRESENTANTES DA CBC 
EM SÃO PAULO 

Aconteceu  em 15 de dezembro, na cidade de Ribeirão Pires, São 
Paulo, uma reunião do Presidente da CBTP, Sr. Demetrius Oliveira, com o 
Gerente Comercial da Companhia Brasileira de Cartuchos, Sr. Jairo Costa. 
Na ocasião foram apresentadas a CBC as propostas de apoio e patrocínio 
às equipes convocadas para o XVIII World Shoot Handgun Championship, 
que acontece de 23 de agosto à 3 de setembro, na cidade de Chateauroux, 
França. O Sr. Demetrius também propôs que a Companhia patrocine os 
Campeonatos Brasileiros realizados pela CBTP em 2017. Participou ainda 
da reunião a assistente de negócios da CBC, Flavia Retzer. 



AGENDA DO PRESIDENTE 
Durante o ano de 2016, o Presidente Demetrius Oliveira se reuniu com lideranças 

dos SFPCs de diversas regiões militares para tratar  de assuntos referentes a Portaria 
nº51 do COLOG, de 08 de setembro de 2016, que dispõe sobre a normatização 
administrativa de atividades de colecionamento, tiro desportivo e caça, que envolvam 
a utilização de Produtos Controlados pelo Exército. Para o ano de 2017,  mais reuniões 
estão por vir, visando sempre defender os interesses do CAC. 



REDES SOCIAIS 
A CBTP está presente em diversas redes sociais, como YouTube, Facebook, 

Twitter e Instagram, a partir de 2016!  

Siga-nos e acompanhe as principais informações sobre o universo do Tiro 
Prático! 

 




