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João Pessoa, 09 de novembro de 2021. 

 

 

Ao Senhor 

Williams Carneiro Rodrigues  

Diretor Presidente 

Sindicato dos Policiais Federais do Estado da Paraíba – 

SINPEF/PB 

 

 

Senhor Presidente, 

 

O Clube de Tiro STRIKER possui em sua 

estrutura um Centro de Treinamentos Especiais destinado a um 

ensino de excelência de modernas técnicas de tiro de defesa 

e esportivo, e ainda, ao desenvolvimento de habilidades 

individuais para o uso seguro e efetivo de armas de fogo. 

Seu corpo de Instrutores possui vasta experiência no mundo 

acadêmico e operacional, encontrando-se entre os melhores 

profissionais do país em suas áreas específicas de atuação. 

Destaque-se que nosso Centro de Treinamento foi o primeiro 

a trazer para a Paraíba um curso de alta performance 

envolvendo combate veicular.  

 

Nosso público alvo é composto por 

integrantes das forças de segurança pública, profissionais 

liberais, empresários, servidores públicos, atletas amadores 

e profissionais de Tiro Prático e Esportivo, assim como, 

empresas do ramo de segurança privada. 
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Nesse sentido, buscando suprir as 

necessidades de cada um desses grupos, a STRIKER desenvolveu 

para seus cursos, protocolos que visam a simplicidade, a 

objetividade e a progressividade, proporcionando a 

facilidade do aprendizado e a alta capacidade de retenção do 

conhecimento transmitido. 

 

Além dos cursos constantes em nosso 

portfólio voltados ao tiro de defesa e esportivo estamos 

aptos a formatar ou adaptar qualquer um de nossos cursos 

para atender as necessidades de nossos parceiros. 

 

Assim, considerando que recentemente a 

Direção Geral da Polícia Federal autorizou que Policiais 

Federais aposentados acautelem pistolas Glock da carga 

patrimonial daquele órgão e ainda a intenção em estabelecer 

parcerias com este Sindicato, oferecemos aos seus 

integrantes o “Curso de Técnicas de Tiro – Pistola Glock”,  

 

O referido curso contará com 8 horas de 

duração, e nele abordaremos temas como regras de segurança 

no manuseio de armas de fogo, manutenção, resolução de panes, 

recargas, técnicas de tiro, sobrevivência e mentalidade de 

combate. 

 

O investimento do sindicalizado será de 

R$560,00 (Quinhentos e sessenta reais), ou seja, estamos 

aplicando um desconto de 30% em atenção a nossa parceria. 
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Os valores incluem material didático, 

munição, certificado, brevê e coffee break e acesso 

franqueado ao nosso Clube de Tiro por dois meses.  

 

Informamos ainda que caso haja interesse nos 

membros deste sindicato em se associarem ao Clube de Tiro 

STRIKER, também iremos aplicar valores diferenciados na nossa 

anuidade.  

  

 

Atenciosamente, 

 

 

STRIKER 

CLUBE DE TIRO 


