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Mensagem do
Presidente
Família do Tiro Esportivo e Prático
2020 foi um ano desaﬁador para todos. Nunca na história desta geração nos vimos diante
de tamanha adversidade. A pandemia que surpreendeu o mundo já no primeiro trimestre
do ano, nos trouxe dolorosas lições e muito aprendizado.
Foi um período difícil para todos os segmentos, principalmente para o esporte que teve
que se reinventar e adaptar-se aos novos tempos. No Sorriso Clube de Tiro com muita
força, coragem, determinação e muita criatividade, superamos os momentos de maior
diﬁculdade.
Felizmente, mais uma vez o ser humano demonstra toda a sua capacidade de reação e,
graças à ciência e a velocidade dos processos, algumas vacinas já estão chegando e boa
parte da população já começa a ser vacinada. É a garantia de que 2021 será o ano da
superação e aprendizado.
No SCT, se por um lado 2020
foi duro para o esporte,por outro
também foi o ano em que
estivemos ainda mais
próximos e unidos. E aqui,
cabe ressaltar a disposição
dos atletas em treinarem,
m u i t a s ve z e s e m c a s a ,
amenizando assim os efeitos da
pandemia.
Enquanto entidade
representativa do tiro
esportivo, o SCT não fugiu à
sua responsabilidade nos
momentos mais agudos da
crise sanitária. Pelo contrário,
par ticipou ativamente das
discussões e decisões que
envolveram autoridades e outros
segmentos da sociedade local, estando
sempre à disposição dos associados
oferecendo-lhes suporte e orientação, assim como
travamos todas as discussões com a Federação
Mato-grossense de Tiro para manter o tiro funcionando
e pronto no Mato Grosso.

Mesmo com as limitações impostas pela pandemia, a entidade o SCT reuniu forças para
realizar com grande êxito algumas importantes ações ao longo do ano, como as etapas on
line da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, Campeonato Municipal e da FTMT,
mesmo que em um formato diferente, foram suﬁciente para não pararmos, continuamos
planejando, organizado e pondo em prática novas ﬁliações, nos projetos, tudo isso, para
mantermos vivo, o espirito esportivo e certeza da continuidade da representação as
futuras gerações do SCT.
Sendo assim, como presidente desta entidade que tanto nos enche de orgulho, deixo aqui
uma mensagem de agradecimento, primeiramente à Deus que nos deu força e
discernimento para encararmos os desaﬁos. Gratidão a diretoria que soube entender as
adversidades e tomou decisões serenas para o futuro do clube, aos colaboradores que se
desdobraram em suas atividades e enalteceram em suas funções o papel de organizar o
Tiro no município, também quero agradecer de modo especial os atletas que ﬁzeram a
ascensão do Tiro Esportivo no âmbitos local, estadual e em nível de Brasil, sendo
premiados e congratulados com prêmios em nível nacional.
Sendo assim, deixo aqui os meus votos de um futuro brilhante ao Sorriso Clube de Tiro,
com os projetos de formação em andamento já em 2021, teremos crianças e jovens em
condição de representar o Clube, o Estado e o Brasil nas competições de Tiro Esportivo, e
não tão distante acreditamos que teremos representantes do SCT no Tiro Olimpico do
Brasil.
Fraterno e prospero abraço,

Alcionir Paulo Silvestro
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Institucional
Fundada em 28 de março de 2008, a Associação Sorrisense de Tiro, mais conhecida por:
Sorriso Clube de Tiro (SCT), é uma instituição sem ﬁns lucrativos de abrangência municipal
e atuação nacional.
Além de oferecer um esporte diferenciado para a comunidade de Sorriso e região, bem
como o incentivo da prática do tiro esportivo, a associação trabalha também para facilitar
os processos em relação à aquisição, posse e transferência de armamento junto das
autoridades competentes, como o Exército Brasileiro e a Polícia Federal.
Desta forma, os associados podem desfrutar da prática esportiva e de uma forma de
defesa pessoal com segurança, conforme os requisitos da lei.
O SCT está inscrito no CPNJ: 09.549.362/0001-00, com sede própria na Estrada Preima,
km 10 - s/n - Zona Rural, em Sorriso – Mato Grosso.
Nosso forte é a relação familiar que nos conecta, nos identiﬁca e nos move, sem contar,
com a interação com a comunidade, como as forças de segurança, por exemplo, que
utilizam nossa estrutura sem custo para treinamentos e capacitações envolvendo as
corporações como Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Bombeiros e demais agentes.

Filiações e Agremiações
O Sorriso Club de Tiro é atualmente ﬁliado à Federação Mato-grossense de Tiro, ao
Cbclubes/Fenaclubes, a Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, à Liga Nacional do Tiro
Esportivo, e ao CBC Taurus.
Todas essas ﬁliações e agremiações só denotam a responsabilidade da instituição e,
principalmente, o interesse na prática séria do tiro e o incentivo ao esporte olímpico.

Filiação ao CBCLUBE
Uma das grandes conquistas do ano de 2020 para o Sorriso Clube de Tiro, foi a
ﬁliação ao Comitê Brasileiro de Clubes. O Cbclubes já beneﬁciou mais de 160 mil
campeões no país, além de contribuir para o desenvolvimentos dos gestores
esportivos, e agora chegou a vez dos atletas do SCT usufruírem dessas benefícios.

Mascotes da Fenaclubes.
Essa ﬁliação pode garantir ao clube diversas oportunidades futuras, como por
exemplo a participação nos campeonatos brasileiros e interclube CBI, eventos de
capacitação, aquisição de materiais esportivos e a possibilidade de conseguir
recursos para a compra de equipamentos esportivos e a contratação de equipes
técnicas e multidisciplinares, que reforçarão o desenvolvimento do esporte no
clube, além de passagens aéreas, hotel e alimentação.

Títulos e Representatividade
Atualmente o Sorriso Club de Tiro, possui dois campeões brasileiros consecutivos 2019 e
2020, que representam o Clube e o município de Sorriso em competições Nacionais, são
eles:

Alcionir Paulo Silvestro

Campeão Brasileiro 2019, nas
modalidades de carabina .22 fogo
circular em 25 metros Sporter.

Tiago da Silva Brasil

Campeão Brasileiro 2019, carabina
de precisão .22 fogo circular
em 50 metros Sporter.

Alcionir Paulo Silvestro

Tiago da Silva Brasil

Darlei Carlos Oberherr

Campeão Brasileiro 2020, nas
modalidades de carabina .22 fogo
circular em 50 metros Sporter.
Campeão Brasileiro 2020, nas
modalidades de carabina .22 fogo
circular em 50 metros Custom.

Campeão Brasileiro 2020, carabina
de precisão .22 fogo circular
em 25 metros Custom.
Campeão Brasileiro 2020, nas
modalidades de carabina .38 fogo
central em 50 metros.

Terceiro lugar pela equipe do
Mato Grosso, na modalidade
de TRAP Americano.

Nas modalidades Estaduais, o destaque se amplia em diversas
modalidades, como Silhueta Metálica, Fuzil de Precisão e TRAP
Americano, fazendo vários campeões em 2020.
Atualmente os atletas campeões nas competições nacionais são
contemplados pelo programa Bolsa Atleta, do Governo Federal. Os
atiradores têm a missão de representar o município de Sorriso e o Brasil
nas competições da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE).

Objetivos
Além de oferecer um esporte diferenciado, o objetivo do Clube de Tiro é apresentar as
mais diversas modalidades de atirar de forma segura e regulamentada, dentro de um
espaço apropriado a pratica esportiva, conhecida mundialmente por ser um esporte
olímpico. – foi no tiro esportivo que o Brasil conquistou em 1920 a primeira medalha
olímpica da história, através do atleta do tiro esportivo Guilherme Paraense, que em 2020
comemoramos o aniversário do Centenário desta conquista.
É tudo pensado para que não apenas os associados possam frequentar o local, mas
também suas famílias e ﬁlhos, tornando o ambiente um espaço de lazer e convívio.
Por outro lado, todas as instalações são pensadas para oferecer a melhor experiência
esportiva aos associados, convidados e visitantes, que além dos treinamentos regulares
também tem a oportunidade de participar das Clínicas de Tiro com especialistas, inclusive
atletas olímpicos que já estiveram em 2020 no SCT, como o medalhista olímpico Felipe
Wu, e Roberto Schmits, além de outros ilustres instrutores renomados.

Estrutura do Clube
O clube está instalado a oito quilômetros do centro da cidade, justamente para
proporcionar a melhor experiência ao associado, com pistas de tiro que variam de 10 (dez)
metros a 300 (trezentos) metros, garantindo conforto e segurança para os associados.
A área de 80.000 m² conta com estande de tiro adequado para atender as várias
modalidades do tiro esportivo e prático, além do recreativo, como o tiro olímpico, provas
nacionais, silhueta metálica, IPSC, fuzil de precisão e tiro ao prato.

Modalidades

Nível da Competição

Carabina de AR – CMA

Nacional

Pistola de AR Olímpica

Internacional

Carabina de AR Olímpica

Internacional

Carabina de fogo central,
calibres menores e maiores

Nacional

Riﬂes de fogo circular, calibres menores,
provas de 25 e 50 metros

Nacional

Pistolas de foco central, calibres menores
e maiores, provas de 10 e 25 metros

Nacional

TRAP Americano, modalidades
Single e Double

Nacional

IPSC

Estadual

Silhueta metálica

Estadual

Duelo ao Gongo e Saque Rápido

Estadual

Fuzil de Precisão 300 metros

Nacional e Estadual

Estrutura da
modalidade silhueta
metálica

Estrutura das
Pistas de Carabina

Estrutura da
Modalidade de TRAP

Também contamos com um salão de eventos, espaço pensado para auxiliar na realização
de premiações, confraternizações e festas realizadas pelo clube em eventos do
calendário esportivo, o propósito é contribuir ainda mais com a convivência entre os
associados e suas famílias, uma das nossas maiores razões.
As instalações também contam com um playground, para difundir ainda mais o convívio
entre as famílias, assim como há a realização de outros eventos sociais promovidos para
integrar avós, netos e esposas.

Área do
playground

Pista de carabina
e pistola 10m

Pista de Pistola
10 e 25 metros

Melhorias
No ano de 2020 também realizamos melhorias na estrutura de treino e competições dos
atletas e atiradores, com a construção das pistas de carabina e pistola olímpica, a pista
conta com automação de alvos para carabina de 10 m, além da automação de alvos para
pistolas de 10 e 25 m, nas competições nacionais do tiro esportivo brasileiro.

Portão de Acesso com
Leitor Biométrico
Pensando na segurança e no controle de acesso de pessoas, a diretoria investiu em um
portão motorizado com sistema de TAG de acesso. Todos os sócios para acessarem as
instalações do clube, precisa estar devidamente cadastrados, somente após com a TAG de
acesso que poderão fazer uso da estrutura, a ﬁnalidade é a gestão completa do controle
de acesso, com informações e dados precisos de todas as entradas e saídas.

Meio Ambiente
No quesito meio ambiente, por exemplo, a gestão se preocupou em trabalhar o
reﬂorestamento de diversas áreas do Clube, além de plantar também árvores frutíferas e
de sombra. A importância da preservação, o controle de arvores silvestres, o plantio de
arvores frutíferas, como a Acerola, a Manga, Goiaba, Jaboticaba, Laranja e Limão, são
algumas das frutas que os associados poderão desfrutar, sem contas as crianças que
realmente irão se divertir. São exemplos de investimentos simples, que ﬁzeram com que o
clube elevasse o número de sócios, chegando ao ﬁnal do ano de 2020 com quase 300
associados.

Plantio de árvores frutíferas
e de sombra do SCT

Construção da Galeria dos Ex Presidentes
A construção de uma história, se inicia primeiro com a construção de um legado, o legado
da atual diretoria é deixar a marca de sua gestão, através dos registros e publicidade de
quem primeiro ajudou a construir o clube, a história de uma entidade é o maior legado que
as futuras gerações poderão estudas, analisar e contar aos novos associados. Com este
pensamento, entregamos o painel da galeria dos presidentes do SCT.

Sócios Benemeritos
Um marco nesta gestão é o reconhecimento a quem fez e continua fazendo pelo SCT, o
Presidente Paulo Silvestro, fez questão de deixar claro desde o primeiro dia de sua gestão
à frente do SCT que a valorização das pessoas que ajudaram a construir o SCT, neste
evento ﬁcou cravado a importância dos Diretores Presidentes que antecederam o atual
presidente, e das pessoas que reconhecidamente foram merecedoras deste honraria de
sócio benemérito, pelos trabalhos realizados no Clube.

Projetos
Com base nas informações apresentadas ao longo deste relatório, podemos considerar
que, ao longo do tempo, diversas melhorias foram aplicadas no Clube, para tornar a
experiência do associado ou visitante a melhor possível e apresentar de forma séria e
responsável tudo sobre o tiro esportivo.
Um dos nossos próximos passos a ser desenvolvido, no quesito formação social de base, é
iniciar, no ano de 2021, as escolinhas de formação técnica para crianças, jovens e
adolescentes, a partir dos oito anos, além de formação de tiro esportivo com carabina de
ar para mulheres.

Com estrutura em excelente estado para
treinamento e competições, o SCT instalou
um equipamento especíﬁco para que os
pequenos consigam praticar o esporte e
garantir ainda mais segurança, o apoio
para carabina, para crianças de até 12 anos.
O projeto foi desenvolvido pelo sócio
Daniel Favaretto, aproveitado 100% pela
Confederação Brasileira de Tiro Esportivo,
que incluiu o projeto em todas as suas
dimensões no regulamento desta
modalidade para 2021.

Alvos do Futuro
O projeto Alvos do Futuro tem como objetivo implantar o interesse no esporte em
crianças e adolescentes, além das mulheres, com uma formação de tiro esportivo
realizada ao longo de 12 meses. Nas atividades serão usadas carabinas de ar, alvos
automatizados, sala com ar condicionado, armários para guarda de equipamentos, e o
principal o professor Alexandre Dantas, um campeão e recordista brasileiro para
disseminar conhecimento a todos os participantes.

Aferidor e Calibrador de Alvos
Um importante instrumento
adquirido em 2020 para
calibrar as pontuações dos
atletas do SCT, estes kit
completo homologado pela
CBTE possibilita ao delegado
de provas aferir com exatidão
todas as pontuações
duvidosas eventualmente
levantada em uma prova, é
através deste instrumento
que o SCT mantém a lisura e a
responsabilidade de apurar
com exatidão todos os
resultados de seus atletas e
enviar a CBTE na modalidade
on line.

Participação na Assembleia FTMT 2020
A diretoria do SCT participou em 2020 de forma efetiva de todos os eventos da Federação
Mato-grossense de Tiro, em especial da Assembleia Ordinária realizada em Sinop, pela
ocasião da Final do Campeonato Mato-grossense.
Entendemos que é através da transparência da gestão e pelas ações da diretoria da FTMT,
e com a participação efetiva do dirigentes de clubes que o esporte se fortalece e avança no
MT.
Com o planejamento estratégico aﬁado, as ações do tiro esportivo e prático se desenvolve
a passos largos no Mato Grosso, alcançando reconhecimento e destaque em provas de
âmbito Nacional.

Eventos

2020
Fomentar a prática esportiva é um dos principais objetivos do Sorriso Clube de Tiro. Por
este motivo o clube oferece aos associados e até mesmo visitantes diversas modalidades
envolvendo o tiro esportivo.
Ao longo do ano a instituição teve a preocupação de realizar um vasto calendário de
eventos, além dos diversos treinamentos, para estimular a participação dos associados,
as parcerias, a troca de conhecimento e o engajamento dos atiradores em nível de
excelência.
Mesmo, com o inesperado inimigo invisível que assolou o mundo durante boa parte do
ano de 2020, o coronavírus, conseguimos desenvolver a programação esportiva no SCT,
tivemos que fazer muitas adaptações para que as atividades programadas continuassem
a ser realizadas de forma a minimizar o menos possível a vida dos atletas e a vida social do
clube, obviamente que adotamos todas as medidas e os cuidados necessários previstos
pelos principais conselhos de saúde do mundo, como distanciamento e álcool em gel 70°.
Conﬁra abaixo o calendário de eventos oﬁcial realizados no SCT em 2020:

Visita do Diretor Técnico da Confederação
Brasileira de Tiro Esportivo
No dia 20 de dezembro de 2020 a diretoria e sócios do SCT recebeu e concedeu as boas
vindas no SCT ao diretor técnico da CBTE o Sr. Walter Almeida, mas conhecido como
Lobão, bem como na ocasião esteve presente o Presidente do CTC – Clube de Tiro Cuiabá,
Sr. Marcus Vinicius Alves Corrêa, o motivo da visita foi conhecer as estruturas do Clube e
apresentar as possíveis melhorias para a realização futura de uma etapa regional do
Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo CEMBRA.

Fevereiro
1ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2021 - (11/02 a 14/02)

1° Etapa Expressa de Tiro ao Prato (LNTP) – (27/02 e 28/02)
Realização de assembleia geral ordinária de sócios

Foi possível realizar a 1ª e 2ª etapa expressa da LNTP, depois começou a pandemia e o
campeonato foi cancelado.
Para não parar o TRAP, surgiu o Trap50 e posteriormente o Trap50 Double, para não
parar totalmente os clubes que não foram fechados durante os lockdown, não teve
premiações porque muitos atiradores não puderam participar.
Falo isso para talvez corrigir lá no relatório 2020, onde estão relatados várias etapas
expressas da LNTP que na verdade não teve.

Março
2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2021 – (11/03 a 14/03)
2° Etapa Expressa de Tiro ao Prato (LNTP) – (20/03 e 21/03)

Abril
3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2021 – (15/04 a 18/04)
3° Etapa Expressa de Tiro ao Prato (LNTP) – (17/04 e 18/04)
Realização de instrução de carabina 10m e entrega de carabinas pela empresa Dematk de
Joinvile/SC

4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2021 – (27/05 a 30/05)
4° Etapa Expressa de Tiro ao Prato (LNTP) – (22/05 e 23/05)

Junho
5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2021 – (17/06 a 20/06)

Julho
6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2021 – (08/07 a 11/07)
5° Etapa Expressa de Tiro ao Prato (LNTP) – (17/07 e 18/07)

Agosto
7ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2021 (19/08 a 22/08)
6° Etapa Expressa de Tiro ao Prato (LNTP) – (28/08 e 29/08)

Setembro
8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2021 – (16/09 a 19/09)

Outubro
9ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2021 – (07/10 a 10/10)
7° Etapa Expressa de Tiro ao Prato (LNTP) – (16/10 e 17/10)

Curso de Pistola e Carabina com Felipe Wu
Em outubro o SCT recebeu o medalhista olímpico Felipe Wu e sua esposa Rosane Buldog,
atleta representante da seleção brasileira de tiro esportivo olímpico, os nossos atletas
puderam receber instrução e aprender a técnica esportiva, um grande evento que contou
com muitos participantes, pois não é sempre que um atleta olímpico consegue uma
agenda de instrução, vez que o treinamento é integral e requer muito esforço.

Campeonato municipal – (29/10 a 31/10)

Novembro
8° Etapa Expressa de Tiro ao Prato (LNTP) – (06/11 e 07/11)
10ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF 2021 – (11/11 a 14/11)

Dezembro
09 a 14 de dezembro Final do Campeonato Brasileiro de Tiro Esportivo CBTE 2020.
A ﬁnal do campeonato brasileiro de 2020 no Rio de Janeiro, promovido pela Confederação
Brasileira de Tiro Esportivo, no mês de Dezembro, foi o maior evento do ano para o Tiro
Mato-grossense, sem contar que também foi a maior delegação do Mato Grosso em todas
as participações já realizadas, foram mais de 20 atletas representando o Tiro do Mato
Grosso, atletas do Sorriso Clube de Tiro ﬁzeram a diferença e trouxeram muitos prêmios,
(conﬁra abaixo), além das conquistas de diversas medalhas, também forma agraciados
com prêmios expressivos, como por exemplo 04 (quatro) títulos de campeões brasileiros
nas carabinas longas, conquistadas pelos atletas Alcionir Paulo Silvestro e Tiago da Silva
Brasil, também prêmios merecidos pelo Centenário da primeira medalha de ouro
conquistas pelo Brasil em jogos olímpicos, oferecida pela CBC/TAURUS com Fuzil T4,
Pistola e Riﬂes 8122, estes atletas ﬁzeram a diferença.

Premiações Final Campeonato
Brasileiro 2020 - Rio de Janeiro
ALCIONIR PAULO SILVESTRO
* Campeão Brasileiro 2020- carabina .22 mira aberta 50 m custom;
* Campeão Brasileiro 2020 - carabina .22 mira aberta 50 m sporter;
* 2 Colocado classe A - carabina .22 mira aberta 25 m custom;
* 3 Colocado classe B - carabina olímpica 10 m.
* 2 Colocado classe A - carabina .22 mira aberta 50 m custom por equipe;
* 2 Colocado classe A - carabina .22 mira aberta 50 m sporter por equipe;
* 1 Colocado classe A - carabina .38 mira aberta 50 m por equipe;
* 2 Colocado classe A - carabina .22 mira aberta sporter 25 m por equipe;
* 1 Colocado classe A - carabina .22 mira aberta 25 m custom por equipe;

TIAGO DA SILVA BRASIL
* Campeão Brasileiro 2020 - carabina .22 mira aberta 25 m custom
* Campeão Brasileiro 2020 - carabina .38 mira aberta 50 m;
* 2 Colocado classe A - carabina .22 mira aberta 50 m custom por equipe;
* 2 Colocado classe A - carabina .22 mira aberta 50 m sporter por equipe;
* 1 Colocado classe A - carabina .38 mira aberta 50 m por equipe;
* 1 Colocado classe A - carabina .22 mira aberta 50 m custom por equipe;
* 2 Colocado classe A - carabina .22 mira aberta 50 m sporter por equipe
.

DANIEL FAVARETTO
* 3 colocado classe C- carabina AR mira aberta 10 m.

JARDEL FAVARETTO
* 1 Colocado classe B - carabina AR mira aberta 10 m.

ANTONIO APARECIDO DONIZETE MASCARIN
* 3 Colocado master - carabina .22 mira aberta 25 m custom;
* 3 Colocado master - carabina .22 mira aberta 25 sporter;
* 3 Colocado master - carabina .22 mira aberta 50 m sporter;
* 2 Colocado master - carabina mira aberta.

RICARDO MARCON
*21 Colocado carabina mira aberta de ar nacional
* 17 Colocado pistola de ar olímpica

ANA PAULA MARCON
* 7 Colocado classe B - pistola olímpica
* 12 Colocado - carabina mira aberta ar

Final do Campeonato
Mato-grossense de Tiro 2020

16 a 20 de Dezembro
Nossos atletas se
destacaram na ﬁnal do
campeonato matogrossense de tiro prático,
contemplando as
modalidade de silhueta
metálica, fuzil de precisão,
IPSC revolver e pistola e
TRAP Americano, além dos
troféus conquistados,
t a m b é m

f o r a m

conquistados vários títulos
de campeão estadual,
parabéns aos nossos
atletas que se destacam e
fazem do tiro esportivo
muito mais que um
esporte, mas um diversão
em família.

Presidente Jair Messias
Bolsonaro em Sorriso
Sócios e autoridades representantes do Sorriso Clube de Tiro,
recepcionaram o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, em visita
à Sorriso, o Presidente fez questão de prestigiar e agraciar o Sorriso Clube de
Tiro, tirando uma foto junto a placa de Outdoor instalada pelo Clube para
agradecer o Presidente pela luta que tem travado para modernizar e
desburocratizar o direito legitimo do cidadão de comprar e legaliza-la
armas, em especial aos CACs.

Jantares e Confraternizações
com Familiares no Clube
Não foi só trabalho, no decorrer do ano de
2020 o SCT realizou diversos eventos de
confraternizações com sócios, em muitas
ocasiões foram doações de sócios que
sentiram-se no dever de ajudar, a qual
agradecemos imensamente a cada um
que fez as doação, seja de carnes ou

Homenagem do Centro de
Ressocialização Sorriso
Recebemos e doação de
dois speedloaders do CRS –
Centro de Ressocialização
de Sorriso, proveniente do
trabalho dos reeducandos
com madeira apreendidas
irregulares, o propósito da
doação é a proximidade
que estas importantes
entidades Poder Judiciário,
CRS e SCT estabelecem,
são exemplo de ações
sociais que o Sorriso Clube
de Tiro não mede esforços
em desenvolver.

