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Gol de placa: Gerson no Conselho Gestor   
Canhotinha de ouro aceita convite e passa a integrar conselho do futebol 

E m contagem regressi-

va para reestrear no 

futebol profissional, o 

Canto do Rio  conquista 

mais uma importante vi-

tória: Gerson de Oliveira 

Nunes, o Canhotinha de 

Ouro, fará parte do Con-

selho Gestor do Futebol 

do Cantusca. 

Alzirão está pronto para receber jogos do Cantusca 
Estádio localizado em Itaboraí será a casa do Canto do Rio  no Campeonato Carioca 
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O mês de maio deu inicio a mais uma 

importante etapa do resgate de nossa 

história. Conseguimos reinserir na 

grade de nossas atividades o basque-

tebol, esporte tradicional no clube, 

mas que esteve afastado das quadras 

do Canto do Rio por um bom período 

de tempo. Agora, a modalidade está 

novamente disponível e quem quiser 

se inscrever, basta procurar a secre-

taria. As aulas acontecem às terças e 

quintas no turno da tarde. A coorde-

nação da modalidade já está traba-

lhando à todo gás e no último dia 27 

realizou o Torneio de Basquete 3X3, 

no ginásio auxiliar do clube. Ao todo, 

12 equipes estiveram na disputa.  

Torneio de Basquete 
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Todas as equipes das categorias de 

base do Canto do Rio se classifica-

ram para as quartas de final do 

Campeonato Carioca de Futsal. 

Além do Canto do Rio, somente Fla-

mengo, Fluminense e Vasco se clas-

sificaram em todas as categorias. 

Nem mesmo o Botafogo conseguiu 

esse feito. Os jogos acontecem no 

início de junho. Vamos torcer! 

Base na reta final 

O anuncio foi feito no dia 23 de maio, em um almoço na sede do clube. O conse-

lho gestor faz parte de um novo modelo de gestão, nos moldes do adotado pelo 

Real Madrid. O clube está dando um importante passo rumo à modernidade 

sem abandonar as raízes. 

Gerson ainda receberá das mãos do presidente, a primeira camisa oficial da 

temporada, no evento de apresentação do time e lançamento do uniforme. 

O Canhotinha iniciou sua carreira esportiva no Canto do Rio em 1953 para jo-

gar futebol de salão. Depois foi para os campos e em 1957, quando jogava na 

categoria juniores, foi convidado para integrar o time do Flamengo.  

Chico Hills, vencedor do sub-16 

O  Alzirão está 

prontinho para 

ser a casa do Cantus-

ca em 2018.  O está-

dio, localizado em 

Itaboraí, foi todo re-

estruturado e recebe, 

a partir de julho, os 

jogos do Campeonato 

Carioca de Futebol.  

A reforma teve início em dezembro do ano passado. Mais de 70% do gramado foi 

trocado e substituído por uma grama semelhante à usada por grandes clubes, 

como o Engenhão, por exemplo. A arquibancada também recebeu nova pintura e 

ganhou um banheiro para portadores de necessidades especiais, totalizando as-

sim quatro sanitários. Foram instaladas câmeras dentro e fora do estádio para 

garantir a segurança dos torcedores. A cabine de imprensa também foi recupe-

rada. A rede elétrica foi alterada e o estádio recebeu nova iluminação. 



>> 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 e Oswaldo Luiz C. Veiga. 

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 

Festa: Cantusca comemora dia das mães  

 Sábado, 2 de junho de 2018 Informe CANTUSCA 

Bailes de junho: Confira a programação 
Tradicionais Serestas e Domingueiras  arrastam centenas de pessoas à cada edição.  

Não deixe de se divertir conosco no mês 

de junho. Teremos muitas opções para 

quem gosta de música boa. Toda sexta-

feira temos um encontro marcado na 

nossa Seresta. A festa acontece sempre 

a partir das 18h, no Hall Social. Aos 

domingos a festa fica por conta da Do-

mingueira Dançante, sempre às 19h, em 
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nosso Salão Nobre. Neste mês teremos as bandas Paratodos, WP Show, Alto 

Astral e Aeroporto. Saiba mais: cantodoriofc.com.br 

Eventos foram realizados pelo social. Bandas Chapéu de Bamba e Rio Postal fizeram a festa  

C omemoramos o dia das mães no último dia 12 com muita alegria. A primei-

ra festa aconteceu na hora do almoço e durou toda a tarde. O clube recebeu 

na pérgula da piscina a Banda Chapéu de Bamba. À noite as homenagens acon-

teceram no Salão Nobre. A atração do evento foi o Grupo Rio Postal. Os dois en-

contros foram sucesso. O clube sorteou brindes e presenteou as mamães. 

SÉR
G

IO
 B

A
STO

S 

V enha fazer sua festa conosco. Dispomos de espaços modernos e sob medida 

para seu evento. Para festas maiores você pode optar pelo Salão Nobre, que 

comporta até 400 pessoas. O espaço é lindo e todo equipado. Para eventos meno-

res, você pode escolher o Hall Social que recebe em média 60 pessoas. Ainda 

temos o espaço da churrasqueira que comporta até 150 pessoas. Agende uma 

visita! Informações em nossa secretaria ou no telefone (21) 2717-5023. 

Faça seu evento no Canto do Rio 
Espaços modernos e equipados para que sua festa seja sucesso em todos os detalhes 


