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Com evento, Clube de Tiro e 
Caça Keller celebra um ano

O presidente da Federação 
Gaúcha de Tiro Prático (FGTP) e 
do Clube de Tiro e Caça Keller, 
Ivan Keller, explica que o tiro 
desportivo é regulamentado, em 
suas diversas modalidades, pela 
lei dos esportes nº 9.615/1998, 
classificando-o como os demais 
esportes, sem qualquer distin-
ção. A prática vem ganhando 
cada vez mais adeptos e, se-
gundo levantamento da FGTP, 
cresce em 40% ao ano o número 
de atletas que participam de 
campeonatos em nível estadual. 

Comunidade santa-cruzen-
se e da região que possui 
arma de fogo, venha se 
informar como treinar com 
sua própria arma, garantin-
do conforto e segurança no 
manuseio da arma de fogo.

Endereço: RSC-287, Km 
103, nº 2745, fundos da Pou-
sada e Camping Paraíso, 
Santa Cruz do Sul
Telefone: (51) 99814-1274
Horário de atendimento: 
segunda-feira a sábado, das 
10 às 18 horas
E-mail: 
clubetirokeller@gmail.com
Instagram: 
@clubedetiroecacakeller
Facebook: 
@clubetirokeller
Site: 
www.clubetirokeller.com.br

VENha pRaTIcaR

Para frequentar, não é 
preciso ter arma de fogo 
própria, pois o Clube possui 
armas de diversos calibres e 
munições para a prática do 
tiro esportivo. Para atirar é 
necessário ter acima de 18 
anos e bons antecedentes. 
Sócios têm acesso livre ao 
Clube, já os não sócios de-
vem agendar horário para 
a prática, pelo telefone (51) 
99814-1274, e-mail clube-
tirokeller@gmail.com ou 
pelas redes sociais.

paRTIcIpE

Como se 
tornar CAC?

Para se tornar CAC é neces-
sário atender aos requisitos 
estipulados pelo Exército, 
sendo eles: ocupação lícita, 
comprovante de endereço, 
declarações de idoneidade, 
teste psicológico, testagem de 
capacidade técnica da arma de 
fogo e possuir vinculação a um 
clube de tiro/caça.

Por envolver Produtos Con-
trolados pelo Exército (PCE), a 
prática esportiva do tiro deve 
ser autorizada pelo Exército 
Brasileiro. Dessa forma, para que 
o cidadão esteja habilitado para 
exercer as atividades de atirador 
desportivo, caçador e colecio-
nador (CAC), precisa adquirir 
o Certificado de Registro (CR). 
“Trata-se de um documento 
obtido a partir de um cadastro 
junto ao Exército Brasileiro”, 
explica Keller. 

Diante disso, o Clube de Tiro 
e Caça Keller convida a comu-
nidade santa-cruzense e da 
região a prestigiar o evento de 
aniversário, que será realizado 
no dia 26 de outubro, a partir das 
9 horas, com diversas festivida-
des e demonstrações do esporte. 
Durante o dia, o Clube contará 
com a presença de despachantes 
e lojistas da região para sanar 
dúvidas da comunidade e in-
formar sobre como ingressar no 
esporte, adquirir arma de fogo 
ou praticar caça. 
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Espaços seguros
para a prática de tiro

Opções para a prática em 
diferentes modalidades

Com armas de 
diversos calibres


