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 TIJUCA TÊNIS CLUBE 
VICE PRESIDENCIA DE JOGOS RECREATIVOS 

DIRETORIA DE FUTEBOL DENTE DE LEITE 

 

No período compreendido entre 18/10/2021 e 17/11/2021 - R$ 434,30 em até 10 parcelas no cartão 
de crédito – somente para quem está jogando o campeonato atualmente E para categoria 
FRALDINHA 
 no período compreendido entre 18/11/202 a 17/12/2021  - R$ 564,59 em até 10 Parcelas no cartão 
de crédito 

 período compreendido entre 18/12/2021 em diante: R$ 610,00 em até 9 parcelas no cartão de 
crédito 

 

INSCRIÇÕES PARA O DENTE DE LEITE 2022 
 

Queridos atletas e familiares, o Tijuca Tênis Clube e o Departamento de Futebol Dente de Leite convidam 
todos vocês a participarem do maior Campeonato de Futebol Recreativo Anual do Brasil. 

 
1 - Objetivo 
O Campeonato de Futebol Dente de Leite será disputado por sócios e convidados, a fim de incentivar a prática 
desportiva e a integração no ambiente salutar do esporte amador. 

 
2 - Vagas - LIMITADAS 
A quantidade de vagas oferecida está dividida nas diversas Categorias, conforme a seguir: 
- Categoria Fraldinha (Sub 8) – nascidos em : 2014, 2015 e 2016 – até 72 vagas 
- Categoria Dentinho (Sub 10) – nascidos em : 2012 e 2013 – até 90 vagas 
- Categoria Pré-Mirim (Sub 12) – nascidos em : 2010 e 2011 – até 90 vagas 
- Categoria Mirim (Sub 14) – nascidos em : 2008 e 2009 – até 90 vagas 
- Categoria Infantil (Sub 16) – nascidos em : 2006 e 2007 – até 90 vagas 
- Categoria Juvenil (Sub 18)  – nascidos em 2004 e 2005 – até 72 vagas 

 
Ao se esgotar o número de vagas oferecidas, os atletas serão inscritos em Fila de Espera, sem que ocorra 
pagamento algum. 

 

3 - Valores para SÓCIOS - TAXA ÚNICA 
 

O custo da inscrição e a forma de pagamento restam abaixo discriminados: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“O DENTE DE LEITE NÃO É UMA FÁBRICA DE CRAQUES, MAS UMA INDÚSTRIA DE FAZER AMIGOS” 
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 TIJUCA TÊNIS CLUBE 
VICE PRESIDENCIA DE JOGOS RECREATIVOS 

DIRETORIA DE FUTEBOL DENTE DE LEITE 

 

No período compreendido entre 18/10/2021 e 17/11/2021 R$ 777,40 em até 10 parcelas no cartão de 
crédito – somente para quem está jogando o campeonato atualmente E para categoria FRALDINHA 

 

no período compreendido entre 18/11/202 a 17/12/2021 R$ 1.010,62 em até 10 Parcelas no cartão de 
crédito 

 
período compreendido entre 18/12/2021 em diante: R$ 1.150,00 em até 9 parcelas no cartão de crédito 

 

 

4 – Valores para CONVIDADOS – TAXA ÚNICA 
 
O custo da inscrição DO CONVIDADO será conforme está abaixo discriminado e que poderá ser pago também 
conforme resta abaixo discriminado: 

 

 

 
 

Obs1: Excepcionalmente, para o campeonato de 2022, a prioridade será daqueles que estão jogando o 
campeonato que se iniciou em 2020, e está terminando em 2021 em decorrência da pandemia da COVID-19. 
 
Obs2: No valor da inscrição do convidado já consta o valor da 1ª via da carteirinha que todos os atletas deverão 
fazer, acrescido de 2 carteirinhas de responsáveis, sendo permitido o acesso ao clube somente nos dias e 
horários dos jogos de seus times, e portanto as respctivas carteirinhas. 
 
Obs3: Quem tiver mais de 1 filho inscrito, terá desconto de 10% para cada filho a partir do segundo. 
 
As inscrições deverão ser feitas no Departamento de Futebol Dente de Leite, 2º andar do prédio da AGT, às  
2ª, 3ª, 4ª e 6ª feira das 11:30 às 19:30 horas, bem como às 5ª das 09:00 às 17:00 horas, com a Renata (tel: 
3294-9332). 
 
Todo atleta inscrito deverá levar cópia da identidade e comprovante de residência, além de 
preencher os formulários apresentados, sob pena de não ser aceita a inscrição. 


