
 

 

Abaixo algumas mensagens de apoio de nossas entidades para os atletas que 

estão representando o Brasil de maneira ilustre no III IPSC SHOTGUN WORLD 

SHOOT – FRANÇA 2018: 

 

“Olá pessoal, bom dia! Estou aqui com o nosso amigo Antonio José Vaghi (2º Tesoureiro 

da CBTP), e estamos desejando a vocês boa sorte no campeonato mundial de Shotgun, 

tudo de bom e que vocês tragam bons resultados para o Brasil.” - Demetrius Oliveira, 

Presidente da Confederação Brasileira de Tiro Prático. 

 

“Caros Atletas Brasileiros da delegação da CBTP no Mundial de Shotgun em Châteauroux, 

França. Boa sorte aos nossos concorrentes... eles vão precisar... dêem de relho neles e 

mostrem que o Brasil é uma potência no IPSC Shotgun também... Grande abraço a 

todos...” - Mário Romera Júnior, Vice-presidente da FGTP e do Tiro 4. 

 

“Boa prova meus amigos, ótimos tiros aí na França” – Leonardo Augusto Zamboni Pereira, 

Vice Presidente Região Nordeste da CBTP. 

 

“Atletas e Delegação Brasileira, obrigado por nos representar, estamos muito emocionados 

e orgulhosos! Boa Sorte!” – Kazuo Ando, Presidente da Federação Paulista de Tiro Prático. 

 

“A Federação de Tiro Prático de Tocantins deseja a todos os atletas de Shotgun a vitória, 

mas se não vier, só de vocês estarem aí já são grandes vitoriosos, temos muito orgulho de 

ser representados por cada um aí no mundial.” – Marcio Gavioli, Presidente da FTPT e da 

Associação do Clube de Tiro e Caça do Cerrado. 

 

“Turma do Ceará manda energias positivas e desde já os parabéns aos guerreiros que 

representam o Brasil no mundial!!! Abraços.” – Vitor Holanda, Presidente da Federação 

Cearense de Tiro Prático. 

 

“Senhores parabéns pela honra de defender a nossa bandeira e nosso amado esporte, 

temos muito orgulho dos senhores. Força e Honra... Brasil acima de Tudo! Saldações 

Falconeri.” – Andracy Falconeri Rebelo Boy, Diretor Técnico de Assuntos Relacionados aos 

Paratletas da CBTP.  

 

“Desejo a todos os brasileiros que estão nos representando na França boa sorte e muita 

diversão a todos! Já são vitoriosos de estarem aí! Aproveitem bastante e divirtam-se.” 

Leandro Silveira Boaventura, Diretor de Provas Online da CBTP e Vice-presidente da 

Federação Mineira de Tiro Prático. 

 

“Atletas Brasileiros, uma excelente competição nesse Mundial de Shotgun na França, 

estaremos torcendo por todos vocês aqui do Brasil. Vocês estão nos representando e 

agora estamos todos apertando o gatilho com vocês. Um grande abraço a toda equipe 



 

 

Brasileira e em especial a equipe Goiana.” - Hwaskar Fagundes, Presidente da Federação 

de Tiro Prático de Goiás e Diretor do Clube de Tiro de Rio Verde, Rio Verde/GO. 

 

“O CAT de Natal, deseja a todos que nos representam na França, que joguem o bom jogo 

e sejam vitoriosos no bom combate. Um fraterno abraço a todos!” – João Xavier de 

Oliveira Filho, presidente do Clube Aspoferniano de Tiro, Natal/RN. 

 

“Boa competição para os nossos atletas! Lindo ver vocês nos representando!” Silvana 

Pacheco – Coordenadora da CBTP 

 

“A Federação Sul-Mato-Grossese de Tiro Prático deseja à delegação Brasileira de Shotgun, 

um excelente desempenho no Mundial de Shotgun. Boa sorte a todos.” – Paulo Cesar 

Carstens Mendonça, Presidente da FSMTP. 

 

“A Federação Paranaense de Tiro Prático deseja a toda a Delegação Brasileira de Shotgun 

muita tranquilidade e uma excelente participação neste mundial. Deus esteja com vocês e 

boa sorte!” – Mário Brandalize Filho, Presidente da FPrTP 

 

“A FBTP deseja sucesso não somente aos dois atletas do CTTF como também aos demais 

participantes dessa competição.” – Marcelo Lima Neves, Presidente da Federação Baiana 

de Tiro Prático 

 

“Caros representantes da CBTP na França, depositamos toda nossa confiança em cada um 

de vocês e torcemos que façam excelentes resultados. Muita força de vontade e tragam 

muitas medalhas e subam ao pódio dos vencedores. Estes são os desejos de todos os 

sócios de Petrópolis filiados à CBTP, FTPRJ, etc, em meu nome e os da diretoria e todos os 

sócios do Clube de Tiro de Petrópolis (CTP), lhes desejamos muita sorte e muita 

concentração. Atenciosamente, Paul A M Gedeon,” Presidente do Clube de Tiro de 

Petrópolis, Rio de Janeiro. 

 

“Caros amigos atletas da delegação de Shotgun na França, vocês foram em busca de um 

objetivo. Esse objetivo que era individual passou a ser coletivo. Vocês são nossos 

representantes! Nos sentimos honrados com essa representação! Força! Foco! DVC!” José 

Alves Neto, Atleta da Federação de Tiro Prático do Distrito Federal, Brasília-DF.  

 

“Sucesso aos guerreiros do Brasil, que enfrentam nossa burocracia e todas as 

adversidades para nos representar em outro país!!! Bons tiros e se divirtam!!!” Rodrigo 

Maciel - Presidente do Clube Bandeirantes de Caça e Tiro, Lavras/MG 

 

“Aos atiradores brasileiros que levam no peito nossa honra à França. Vocês já venceram e 

estão todas as noites nas preces de minha família e dos atletas que os admiram e 

integram o Centro Barjud de Treinamento e Tiro - CBT em Bom Jesus/PI. Forte abraço e 

bons tiros!” Moysés Barjud, Diretor Técnico da Federação de Tiro do Piauí. 


