
   

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  

  

  

  

  

 JOGOS DO COMÉRCIO 

De 02 a 09 de Setembro de 2022 

  

PROMOÇÃO:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO  

REALIZAÇÃO  

SEMEL – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  

CDL – CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE SORRISO  

  

  

  

 

 

 

  

  



   

 

    

BOLETIM 01  

  

- DOS PARTICIPANTES  

- Poderão Participar  

a) Empresas Comerciais, Industriais, professores e funcionários da rede estadual de ensino, 

professores e funcionários da rede municipal de ensino, policia militar, bombeiro militar 

e Prestadoras de Serviço as devidamente regularizadas, através de seus funcionários, 

com sede comprovada no Município de Sorriso;  

b) Empresas que não possuem número suficiente de funcionários podem realizar fusão com 

outra empresa;  

c) A fusão poderá ser feita no máximo entre duas (02) empresas / equipes e deverá conter 

o nome de ambas nas modalidades que disputar, para que haja essa fusão não poderá 

exceder o número de 100 funcionários somados as duas empresas;  

d) A participação dos funcionários deverá ser com carteira assinada, últimos recibos de 

salário, copia do caged, para estagiários contrato CIEE, para militares funcional, para 

servidores públicos contrato com vinculo no mínimo 90 dias ANTES DO INÍCIO DOS 

JOGOS;  

e) Funcionários de empresas em Sorriso, mas que trabalham em outro município (filiais), 

NÃO poderão participar;  

f) Proprietários e filhos de proprietários podem participar representando a empresa. 

  

MODALIDADES:  

 

➢ FUTSAL MASCULINO E FEMININO ( 15 ATLETAS ) 

➢ FUTEBOL SETE SOCIETY GRAMA SINTÉTICA MASCULINO (15 ATLETAS) 

➢ VOLEI DE QUADRA MASCULINO E FEMININO ( 12 ATLETAS ) 

➢ VOLEI DE PRAIA MASCULINO E FEMININO ( UM DUPLA POR EMPRESA) 

➢ TRUCO MISTO (UMA DUPLA POR EMPRESA) 

➢ CANASTRA MISTO (UMA DUPLA POR EMPRESA) 

  

VII – DAS INSCRIÇÕES  

 As inscrições estão abertas no site da CDL e da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SORRISO a partir do dia 08/08/2022 – encerrando-se às 17 horas do dia 
22/08/2020.  

Art. 8º - Para a inscrição as empresas deverão entrar no site, para gerar  um login e senha 

para a inscrição online que será enviado automaticamente uma senha de acesso paa cadastro 

de atletas no e-mail informado durante o cadastro no site da CDL www.cdlsorriso.com.br. 

https://site.sorriso.mt.gov.br/  

http://solicitacao.gerenciadordecompeticoes.com.br:8075/?&Comp=5BCCB3AAAC&Cli=C5B

B 

 Após finalizar inscrição no sistema será feito a conferencia de toda documentação na CDL. 

http://www.cdlsorriso.com.br/
http://www.cdlsorriso.com.br/
https://site.sorriso.mt.gov.br/
http://solicitacao.gerenciadordecompeticoes.com.br:8075/?&Comp=5BCCB3AAAC&Cli=C5BB
http://solicitacao.gerenciadordecompeticoes.com.br:8075/?&Comp=5BCCB3AAAC&Cli=C5BB


   

 

    

  

- Cada empresa poderá inscrever UMA EQUIPE em cada modalidade e naipe.  

A taxa de inscrição será de 1 litro de leite integral longa vida por atleta 

participante.  

– É obrigatória a inscrição da empresa no mínimo em duas (02) Modalidades.  

- Cada atleta poderá se inscrever em 02 (duas) modalidades,  

– O atleta que jogar Futsal Não poderá jogar Futebol Society.  

- Caso haja mais de um jogo simultaneamente da mesma empresa o atleta terá que optar por 

qual participar.  

– DAS FORMAS DE DISPUTA  

A forma de disputa será decidida no congresso técnico   

– DO CONGRESSO TÉCNICO  

– O congresso técnico será dia 26 de agosto, às19h00, no Auditório da CDL, para o sorteio dos 

grupos, composição da tabela, forma de disputa e demais observações.  

  


