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Mensagem do
Presidente

Estar à frente do Sorriso Cube de Tiro é caminhar de braços dados com uma equipe 

compromissada em oferecer o 

melhor para os nossos 360 

associados. Sócios que confiam 

no nosso trabalho e têm no 

SCT a valorização e apoio ao 

desenvolvimento do Tiro 

Esportivo. 

Com um sentimento de dever 

cumprido, sabendo que há 

muito mais a fazer, encerro 

esse c ic lo expressando 

minha gratidão a todos que 

estiveram junto conosco 

nesse período.

Saudações, muita saúde e prosperidade a todos!

Nossa gestão conquistou importantes resultados. Diversificamos as modalidades 

oferecidas aos sócios, ampliamos o calendário de eventos, implantamos o projeto Alvos 

do Futuro, aprimoramos as ferramentas de Gestão com Relatório Financeiro e de Gestão e 

fomos declarados vendedores do Clube Esportivo a nível nacional pela CBClubes, uma 

marca para o tiro esportivo do Brasil.

Chegamos ao final de mais um ano e com ele finalizo o primeiro mandato à frente da 

presidência do Sorriso Clube de Tiro. Foi um ano intenso de muito trabalho, desafios e 

especialmente conquistas.

Lutamos pela garantia das nossas categoria e apoiamos as entidades de 

representatividade nacional em prol do direito ao acesso as armas, com garantia de nossa 

liberdade. 

Alcionir Paulo Silvestro

E desejo um excelente trabalho 

para a nossa próxima diretoria, 

que tem a missão de conduzir o 

Tiro Sorriso pelos próximos 2 (dois) 

anos. 

Presidente 



Diretoria Gestão 2020/2021 

Diretor presidente

Diretor vice-presidente

Diretor Financeiro

Diretor financeiro adjunto

Diretor administrativo

 Diretor esportivo

 Diretor social

 Diretor de promoções e marketing

 Diretor jurídico

 Conselheiro fiscal efetivo

 Conselheiro fiscal efetivo

 Conselheiro fiscal efetivo

 Conselheiro fiscal suplente

 Conselheiro fiscal suplente

 Conselheiro fiscal suplente

Alcionir Paulo Silvestro

Ricardo Marcon

Ariozano Alves Timoteo Jr

Cleomar Garcia dos Anjos 

Gilmar Luiz Siebert

Cristiano Ceolatto

Ivanir Luiz Bacca 

Wagner Riva 

Zilton Mariano de Almeida

Martinho Garcia Neuburg 

Diego Vieira Lanzarini 

Gonçalo da Rocha Graziuso 

Jarbas Antonio Agostini 

Rogério Gatto 

Sérgio Fábio dos Santos Manzano



Institucional

Filiações e Agremiações

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



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

Cristiano Ceollato

Darlei Carlos Oberherr

Eduardo Luiz Abreu

Tiago da Silva Brasil

1º Lugar: Trap Single – Senior AA (LNTP)

2º Lugar: Trap Double – Senir B (LNTP)

1º Lugar: Trap 200 – Senior A (FTMT)

2º Lugar: Trap Single – Senior AA (FTMT)

2º Lugar: Trap Double – Senior A (FTMT)

2º Lugar: Trap Single – Senior AA (CBTE)

3º Lugar: Trap 200 – Senior AA (CBTE)

- 1º Lugar: Trap 100 A (CBTE)

- 1º Lugar: Trap Double C (CBTE)

- 3º Lugar: Trap 200 A (CBTE)

2ºLugar por equipe, Carabina
calibre maior 50m (CBTE)

3º Lugar por equipe: Carabina
calibre menor custom 50m. (CBTE)

5º Lugar: Trap 200 ( CBTE )

2º Lugar  Carabina Calibre Menor
Custon 50m. (CBTE)

3º Lugar por equipe: Carabina calibre
menor custom 50m. (CBTE)

2º Lugar Carabina calibre menor custon
25m ( carabina f-class F-T/R ) (CBTE)



Vinicius Dhagethi

Jardel Favaretto

Daniel Favaretto

Pedro Arthur Silvestro

Maria Vitoria Favaretto

Sabrina Marcon

3º Lugar por equipe, Carabina calibre
menor custom 25m (CBTE)

2ºLugar por equipe, Carabina calibre
maior 50m (CBTE)

2ºLugar por equipe, Carabina calibre
maior 50m(CBTE)

Campeão brasileiro Carabina CMA 10m,
infanto Juvenil masc. (CBTE)

Campeã brasileira, Carabina CMA 10m,
infanto Juvenil, fem. (CBTE)

4º lugar Carabina CMA 10m, infanto
Juvenil, fem. (CBTE)

contemplados pelo programa Bolsa Atleta, do Governo Federal. Os

 - Daniel Favaretto

 - Jardel Favaretto

Atualmente os atletas campeões nas competições nacionais são

 - Tiago da Silva Brasil

 - Darlei Carlos Oberherr

- Alcionir Paulo Silvestro

 - Cristiano Ceolatto

atiradores têm a missão de representar o município de Sorriso e o Brasil 

nas competições da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE).

 - Eduardo Luiz Abreu

Bolsa Atleta 2021



Finais de Campeonatos

Final LNTP Trap
(Passo Fundo-RS)
(Sorriso Clube de Tiro
foi contemplada,
graças ao emprenho
dos atletas, com uma
Maquina Lançadora
de Pratos Felippi)

Final CBTE
Trap
Uberlandia-MG



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, além do recreativo. 

Final do campeonato
Brasileiro CBTE
Car/Pst/Rf
( Rio de Janeiro-RJ)



REUNIÃO COM SECRETARIO
DE ESPORTES DE SORRISO

Diretoria do Sorriso Clube de Tiro se reúne com secretário de esportes e equipe para 

discutir repasse de recursos. Em busca de trazer melhorias e fomentar a prática de um 

esporte olímpico na cidade, a diretoria do Sorriso Clube de Tiro, representada pelo 

presidente Paulo Silvestro, se reuniu na última semana com equipes da Prefeitura para 

discutir o repasse de recursos.

Sob chefia da Secretaria de Esportes, o secretário Júnior Brandão e sua equipe se 

apresentaram aos representantes do Clube. Na ocasião também foi realizada uma 

retrospectiva por Brandão sobre o Fundo Municipal do Desporto, que em 2020 fecha o 

ciclo do modelo de incentivo ao esporte até então vigente.O objetivo da ação é estimular o 

desenvolvimento do tiro esportivo no município, estado e no país, além de promover e 

incentivar atletas sorrisenses.

Em 2021 um novo modelo de incentivo foi apresentado, através de chamamento público, 

por meio da Lei 13019/2014.Também estiveram presentes representantes de associações 

esportivas do município. Nos próximos 15 dias o edital de chamamento será publicado 

para que os interessados apresentem a documentação inicial e, em seguida, os 

respectivos projetos.



Cursos

Foi  adquirida uma máquina de Recarga, modelo DILLON XL 650, para melhorar ainda 

mais os equipamentos do Clube, oferecendo em conjunto, para conhecimento e 

principalmente segurança de todos, o Curso de manuseio da mesma.

AQUISIÇÃO DA MAQUINA DE RECARGA DILON MOD: XL 650  E CURSO DE RECARGA DE 

MUNIÇÃO



CLINICA DE TIRO ESPORTVO
COM ROBERTO SCHMIT

Roberto Schmits, mais conhecido pelo apelido Schmitão no meio esportivo, é um atleta 

olímpico e medalhista Pan Americano. Passou aos Sócios seus conhecimentos, técnicas e 

dicas muito valiosas adquirida ao logo de toda sua carreira.



WORK SHOP HOME DEFENSE
COM BENE BARBOSA

Benedito Gomes Barbosa Junior, mais conhecido como Bene Barbosa, é um ativista e 

especialista brasileiro em segurança pública, debatedor, palestrante, escritor e autor de 

dois best-sellers – Mentiram para mim sobre o desarmamento (Vide Editora, 2015) e 

sobre Armas Leis e Loucos (Vide Editora, 2020) – instrutor de armamento e tiro, foi um 

dos coordenadores nacionais da campanha vitoriosa do ‘não’ no referendo das armas em 

2005. Baseado em anos de experiência, o Curso tem como objtivo, mostrar como uma 

pessoa deve proteger a sua residência. Erra aquele que acredita que uma arma na gaveta 

do criado-mudo ou em cima do guarda-roupas garantirá eficiência nessa proteção. Erra 

também quem aposta em muros, grades, alarmes e câmeras. A solução está na 

integração da defesa passiva com a ativa, no preparo psicológico, técnico e proficiência no 

uso de uma arma de fogo.



CURSO IPSC MOLINA

O policial militar Carlos Molina, que mora em Cuiabá, é um dos melhores atiradores do 

Brasil na modalidade IPSC (International Practical Shooting Confederation, ou Tiro 

Prático), esporte criado nos Estados Unidos, na década de 1950. Passando seus 

conhecimentos técnicas aos socios.



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 os professores atletas olímpicos Felipe Wu e Rosane Budag.

A abertura do evento, contou com a presença do Prefeito Ary Lafin, Secretário Júnior 

Brandão, Ten. Coronel Flávio Ramalho do Ciopaer, o atleta olímpico Felipe Wu, a atleta da 

seleção brasileira Rosane Budag, e o mestre Silvio Aguiar Psicólogo Esportivo que 

abrilhantaram o lançamento do Projeto Alvos do Futuro.



CRIAÇÃO NO CANAL DO YOUTUBE

O Sorriso Clube de Tiro criou um Canal no You Tube, com vídeos falando de cada 

modalidade que o Clube oferece, explicando as regras e segurança que cada modalidade 

exige. Também foi criado, vídeos falando sobre a história do Clube, mostrando fotos 

antigas e entrevistas com os fundadores ( Socios Benemeritos)



GALERIA DE FOTOS

No ano de 2020, foi criado a Galeria de Fotos com todos os Presidentes, no ano de 2021, 

complementamos com fotos dos beneméritos, que não foram presidentes.



MELHORIAS
ESTRUTURA



MELHORIAS NA PISTA DUELO 20’’

COBERTURA DA PISTA DE IPSC

Foi feita a cobertura, iluminação e instalado bancadas de madeira para apoio, para facilitar 

o manuseio das armas e munições.



MESAS ESPORTIVAS

Aquisição de 03 mesas: Pebolin, Tênis de mesa e Aero hockey. 



MESA BUFFET

AQUISIÇÃO DO CONTENER

Contener foi comprado para armazenagem de Pratos, usados na pratica da modalidade 

Trap, entre outros materiais utilizados no Clube.



ENERGIA SOLAR
Para diminuir ainda mais os custos, foram instaladas Placas Solares no Clube.



ESTÁTUA REVOLVER



CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIRO OLIMPICO
Iniciamos a construção de um barracão para Tiro Olímpico, com aproximadamente 

800m². O Estande, que terá todas as exigências da CBTE, terá duas arquibancadas, dois 

vestiários e banheiros ( masculino e feminino) e área de regulagem de mira.



PLANTIO DE GRAMA
Sempre preocupados com o meio ambiente, foi plantado mais de 1800m² de grama no 

Clube, além arvores frutíferas, entre outras arvores, com sistema de irrigação.



COMPRA DE TRATOR E ROÇADEIRA



PLACAS DE INDICAÇÃO DO
CLUBE NA ESTRADA RURAL



CAMPANHA AMIGOS DE SANGUE
Sócios do Sorriso Clube de Tiro se mobilizaram para ajudar a Campanha de arrecadação 

de sangue realizado pela Ciopaer.



CONGRESSO E SEMINÁRIO FENACLUBES

-  O Prêmio Clube TOP 100, é um reconhecimento da FENACLUBES, aos Clubes que mais se 

destacaram no ano e que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento da 

comunidade e da sociedade na qual estão inseridos, seja por ações esportivas, sociais, 

culturais ou de lazer.

Com mais de 1.000 participantes de Clubes de todo o Brasil, orgulhosamente o Sorriso 

Clube de Tiro participou da 1º Semana Nacional de Clubes 2020/2021, realizada pela 

Confederação Nacional de Clubes – FENACLUBES, em Campinas, entre os dias 27/10 a 

02/11/2021. Com o objetivo de formar e treinar os gestores profissionais e estatutários 

dos Clubes, os participantes tiveram acesso às mais variadas atividades englobando, 

seminários, painéis de debates, palestras técnicas, palestras motivacionais, plantões 

técnicos e jurídicos, atividades de relacionamento, integração e outras formas de difusão 

do conhecimento. O Sorriso Clube de Tiro, foi representada pelo Vice-Presidente Ricardo 

Marcon, pelo Diretor Financeiro Ariozano Alves Timoteo Junior e pelo secretário de 

Esportes de Sorriso Junior Brandão, onde na ocasião receberam dois grandes prêmios 

para o Clube. 



Concurso Casos de Sucesso, reconhece os Clubes que desenvolvem projetos 

diferenciados em suas regiões. O Sorriso Clube de Tiro foi reconhecido na categoria 

“Esportivo”, onde foi apresentado o Projeto Alvos do Futuro.



REUNIÕES DA DIRETORIA E
ASSEMBLEIAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Sempre pensando em conjunto e com muita transparência, a Diretoria se reúne nas 

reuniões para discutir problemas e encontrar soluções, obras e benfeitorias, 

investimentos, financeiro, entre outros assuntos. Depois decisões são passadas nas 

Assembleias para conhecimento, e aprovações quando necessário, dos sócios.



ASSEMBLEIA GERAL – ELEIÇÃO NOVA DIRETORIA
E CONFRATERNIZAÇÃO

No dia 19/11/2021, ocorreu no Salão do Clube, a Assembleia para a posse da nova Diretoria, 

gestão 22/23. Sr Alcionior Paulo Silvestro, atual Diretor se reelegeu para o próximo 

mandato, alterando alguns membros para o acompanhar em mais esse mandato. Foi 

apresentado a todos, o balanço financeiro até o mês de outubro, projetos feitos na atual 

gestão e projetos futuros. 

Após a Assembleia, foi servida a janta com muito s sorteios de brindes, entre todos os 

participantes.



JANTAS

Os jantares no salão do Clube, são realizados nas noites de sexta feira, com o intuito de 

confraternizar entre as famílias.



ETAPAS 2021

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

(27 a 28) - 1° Etapa Expressa de Tiro ao Prato ( LNTP)

MARÇO:

(11 a 14) - 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF ( CBTE)

FEVEREIRO:

(20 a 21) -  2° Etapa Expressa de Tiro ao Prato ( LNTP)

(19 a 21) – 1º Etapa do Campeonato Brasileiro Trap (CBTE)

ABRIL:

MAIO:

(16 a 18) - 2º Etapa do Campeonato Brasileiro Trap (CBTE)

(09 a 11) – 1º Etapa Estadual FTMT

(22 a 23) - 4° Etapa Expressa de Tiro ao Prato ( LNTP)

(21 a 30) - 3º Etapa do Campeonato Brasileiro Trap (CBTE)

(21 a 23) - 2º Etapa Estadual FTMT

JUNHO:

(11 a 13) - 4º Etapa do Campeonato Brasileiro Trap (CBTE)

(17 a 18) - 3° Etapa Expressa de Tiro ao Prato ( LNTP).

(15 a 18) - 3ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF

(17 a 20) -  5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF (CBTE)

(14 a 16) – 1º Etapa Regional CBC Taurus

JULHO:

(08 a 11) - 6ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF

(27 a 30) - 4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF (CBTE)

(11 a 13) - 2º Etapa Regional CBC Taurus

(16 a 18) - 3º Etapa Estadual FTMT

(16 a 18) - 5º Etapa do Campeonato Brasileiro Trap (CBTE)

(17 a 18) - 5° Etapa Expressa de Tiro ao Prato (LNTP)

(16 a 18) - 3º Etapa Regional CBC Taurus



ETAPAS 2021

OUTUBRO:

(29 a 31) - 5º Etapa Estadual FTMT

(07 a 10) - 8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF

NOVEMBRO:

(15 a 17) - 8º Etapa do Campeonato Brasileiro Trap (CBTE)

AGOSTO:

(16 a 17) - 7° Etapa Expressa de Tiro ao Prato ( LNTP)

(27 a 29) - 6º Etapa do Campeonato Brasileiro Trap (CBTE)

(15 a 17) - 6º Etapa Regional CBC Taurus

(11 a 14) - 9º Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF

SETEMBRO:

(10 a 12) - 7º Etapa do Campeonato Brasileiro Trap (CBTE)

(16 a 19) - 8ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF(CBTE)

(19 a 22) - 7ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Car/Pst/RF

(27 a 29) - 4º Etapa Estadual FTMT

(13 a 15) - 4º Etapa Regional CBC Taurus

(05 a 07) - 9º Etapa do Campeonato Brasileiro Trap (CBTE)

(10 a 12) - 5º Etapa Regional CBC Taurus

(28 a 29) - 6° Etapa Expressa de Tiro ao Prato ( LNTP)

(06 a 07) - 8° Etapa Expressa de Tiro ao Prato ( LNTP)





5º Etapa Estadual FTMT

Entre os dias 29 a 31de outubro, ocorreu a 5º Etapa Estadual FTMT na sede do Sorriso 

Clube de Tiro, evento reuniu muitos atiradores, de toda região. Evento contou com 

abertura, autoridades, almoço entre os presentes e sorteio de prêmios entre os inscritos 

da Etapa.
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