
CERTIFICADO

Certificamos a quem possa interessar que o(a)

FEDERAÇÃO GAÚCHA DE TIRO PRÁTICO

Certificado de Registro nº 17149

Representado pelo(a) Presidente Senhor(a)

IVAN KELLER

É uma entidade que se encontra em dia com suas obrigações junto a
Confederação Brasileira de Tiro Prático, sendo este certificado válido até

31/12/2021.

Reconhecemos esta entidade como promotora das modalidades do Tiro Prático
dentro das suas fronteiras de atuação.

Belo Horizonte, Minas Gerais, 26 de Maio de 2021.

[ASSINADO DIGITALMENTE]

DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA
Presidente CBTP | Diretor Regional IPSC

Instrutor IPSC MISSIA

Membro Honorário do Conselho Consultivo do SisFPC

Código de Validação: 5351C7E454816BCCCF31CB8F6A616CDE
CONSULTE AUTENTICIDADE DESTA DECLARACAO EM WWW.CBTP.ORG.BR

ENTIDADE MÁXIMA DE ADMINISTRAÇÃO DO DESPORTO NA
MODALIDADE DO TIRO PRÁTICO NO BRASIL, HOMOLOGADO
JUNTO  AO  MIN ISTÉR IO  DO  ESPORTE  SOB  O  Nº
23005.000279/89-18,  COM  CERTIFICADO  DE  REGISTRO



JUNTO AO EXÉRCITO BRASILEIRO SOB O Nº 880, INCRITA NO
CNPJ SOB O Nº 38.895.892/0001-09



AUTENTICIDADE DA DECLARAÇÃOS

A consulta da autenticidade desta declaração pode ser feita através do site www.cbtp.org.br,
clicando na aba FILIADOS > DECLARAÇÕES > CONSULTAR VALIDAÇÃO, e informando o
código de validação especificado no corpo da declaração. A consulta também está disponível via
QR CODE. Ao informar o código de validação, ou utilizar o seu leitor de QR CODE, abrirá uma
página com a declaração disponível para download. Você poderá fazer o download da mesma,
clicando  no  ícone  no  canto  direito  da  tela  onde  está  escrito  "Fazer  download".  Após,  o
documento deverá ser salvo sem alterar o nome do arquivo, que é o código do mesmo.

ASSINATURA DIGITAL

Informamos  que  a  validação  da  assinatura  digital,  pode  ser  feita  através  do  site
cloud.bry.com.br. Para acessar a página é necessária a criação de um LOGIN e SENHA de
acesso, clicando na opção CADASTRE-SE na página principal, e seguindo os passos indicados.
Após, ao entrar em seu painel de acesso, deve-se clicar na opção VERIFICAÇÃO, e selecionar a
opção DOCUMENTO E ASSINATURA NO MESMO ARQUIVO. Em seguida, abrirá uma página
com  a  opção  SELECIONE  O  ARQUIVO  COM  A  ASSINATURA.  O  documento  salvo
anteriormente,  deverá ser  então anexado,  e  o  usuário  deverá clicar  na opção VERIFICAR
ASSINATURA. O usuário terá então acesso ao RELATÓRIO DE ASSINATURA, onde além de
verificar a validade da mesma, clicando em RELATÓRIO DETALHADO  terá acesso a detalhes
sobre  o  documento,  tais  como  reconhecimento  da  identidade  do  assinante,  padrão  da
assinatura, certificação de data da assinatura através do recurso "Carimbo do Tempo", validade
da assinatura e certificação ICP BRASIL.

Quaisquer dúvidas ou solicitações, gentileza enviar e-mail para secretaria@cbtp.org.br

https://cloud.bry.com.br
maito:secretaria@cbtp.org.br
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