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Cantusca reestreia no Campeonato Carioca 
Competição segue até outubro. Jogos da primeira fase acontecem sempre aos domingos. 

D epois de muita espe-

ra estamos novamen-

te no Campeonato Carioca 

com time profissional. A 

reestreia aconteceu no dia 

29 de julho, no Alzirão. 

Nosso time profissional fez 

um jogo intenso contra o 

Campo Grande empatando 

em 2 a 2. 

Ginasta representa Rio de Janeiro no Brasileiro 
Ana Beatriz se juntou a outras três atletas cariocas. Torneio aconteceu no Paraná. 
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Carioca de Vôlei 

Nosso colônia de férias foi uma arra-

so. Foram duas semana de muita 

diversão na sede do Cantusca. Os 

pequenos puderam se divertir com 

temas como o Mundo do Circo e Copa 

do Mundo. Foi um sucesso! E quem 

não conseguiu inscrever seu filho à 

tempo, aguarde!! Nas próximas fé-

rias teremos mais uma edição da co-

lônia mais animada de Niterói.  

Durante as férias.. 

A grande final acontece em outubro. A tabela completa pode ser consultada no 

site da FERJ ou em nosso site: cantodoriofc.com.br     

ELENCO: O elenco completo é formado por 24 jogadores, incluindo três reforços 

de peso que assinaram contrato na última semana: o volante Marcinho Pitbuul, 

o meia Willian Amendoim e o atacante Thiago Trindade. 

O processo de formação do time teve início em março deste ano. Ao longo deste 

período, mais de 30 jogadores foram testados. De lá para cá, a equipe disputou 

13 amistosos, a maioria deles contra times de divisões superiores. 

Além do time principal, o alvianil retorna em setembro com a equipe sub-20, no 

mesmo campeonato. Continue torcendo pelo nosso Cantusca! 

A  ginasta Maria Beatriz de Sou-

za representou o Rio de Janei-

ro com outras três atletas no Cam-

peonato Brasileiro de Ginástica Rít-

mica. O torneio aconteceu entre 11 e 

14 de julho em Curitiba, Paraná. O 

campeonato reuniu as melhores gi-

nastas do país com objetivo de sele-

cionar atletas para competições in-

ternacionais. Legal, não é? 

Falando nisso.. O Canto do Rio con-

quistou sete medalhas na segunda 

etapa do Campeonato Estadual de 

Ginástica Rítmica realizado no  dia 

08 de julho. Parabéns a todas as 

nossas ginastas! 

Nossa equipe 40+ foi a campeã do 

primeiro turno do Campeonato Cario-

ca Master de Vôlei e já está automa-

ticamente na grande final da disputa. 

O time 50+ ficou com a prata do tur-

no. A segunda fase teve início no dia 

14 de julho e segue até o mês de ou-

tubro, quando acontece a grande fi-

nal. A competição é realizada pela 

Federação de Voleibol Master do Rio 

de Janeiro. Continue ligado. 
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>> Curtiu? 
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DIRETORIA EXECUTIVA 

CONSELHO DELIBERATIVO 

Presidente Executivo 

Rodney Gomes de Melo 

Vice-Presidente Financeiro 

Ivan Roberto Pereira  

Vice-presidente Jurídico 

Jorge Luiz Machado 

Vice-presidente Social 

Maria Cícera de Araújo da Silva 

Vice-presidente de Esportes 

Alexsandre Afonso Sampaio 

Diretor de Futebol 

Marcos Vinicius Pereira da Silva  

Presidente do Conselho 

Célio de Azevedo Faria 

Vice-presidente  

Reinaldo da Silva Pestana        

Primeiro secretário  

Waldir de Campos Freire 

Comissão Fiscal  

Mário Jorge de Oliveira, Mário Sérgio de 

Faria, Carlos Alberto Moreira de Campos, 

Oswaldo Luiz C. Veiga E Hélio Leocádio. 

Comissão de Sindicância  

Ney Lopes,  Marcelo S. Pompeu, Arlei B. 

Monteiro e Mário Jorge da Silva. 

EXPEDIENTE INFORME 

BOAS IDEIAS COMUNICAÇÃO  

Jornalista Responsável: Jaqueline Freires 

Registro Profissional: MTB: 35196/96 

Dia dos Pais com Grupo Ziriguidum  

 Sexta-feira, 03 de agosto de 2018 Informe CANTUSCA 

Agosto é mês de festa nos bailes do Cantusca 
Tradicionais Serestas e Domingueiras  arrastam centenas de pessoas à cada edição.  

E m agosto teremos muita di-

versão em nossos bailes. Vo-

cê não pode perder. Os eventos 

são semanais e recebem atrações 

diferentes a cada edição. 

Toda sexta-feira temos um encon-

tro marcado em nossa Seresta. A 

festa acontece sempre a partir 
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Festa acontece no dia 12 de agosto a partir das 12h. Evento aberto à sócios e convidados. 

O  Canto do Rio 

irá comemorar 

o dia dos pais com 

muita alegria. No 

dia 12 de agosto, às 

12h, você tem um 

encontro marcado 

conosco. Participa-

ção especial do Gru-

po Ziriguidum com o 

melhor do samba de 

raiz. E ainda um 
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Garanta seu ingresso antecipado pa-

ra o nosso Baile de Aniversário e para 

a Tradicional Feijoada do Cantusca. 

Convites à venda em nossa secreta-

ria. Os eventos acontecem nos dias 10 

e 15 de novembro, nesta ordem. Valo-

res especiais para sócios e sócio par-

ceria.  Confira a programação comple-

ta em nosso site e facebook. Informa-

ções (21) 2717-5023. 

super almoço com churrasco à peso e chopp duplo para o pais (pague um e leve 

dois). Evento aberto à sócios e convidados. Você não pode perder!! 

das 18h, no Hall Social. Aos domingos a festa fica por conta da Domingueira 

Dançante, sempre às 19h, em nosso Salão Nobre. Neste mês teremos as ban-

das Paratodos, WP Show, Alto Astral e Aeroporto. 

Os eventos são sempre gratuitos para sócios. Classificação etária 18 anos. Con-

fira a agenda completa em nosso site: cantodoriofc.com.br 

Ingressos já disponíveis Desconto para sócios 

Não deixe de aproveitar as vantagens 

exclusivas que sócios do Canto do Rio 

têm no Bar do Canto. Desconto de 

10% no valor total da conta e exclusão 

da taxa de serviço. Somente para asso-

ciados. Basta apresentar sua carteiri-

nha no balcão do bar. O Bar do Canto 

fica anexo ao clube, com acesso pela 

Visconde do Rio Branco ou atendimen-

to interno na pérgula da piscina. 


