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Lançamento de uniforme movimenta Niterói 
Evento repercutiu nos principais veículos de comunicação como TV Bandeirantes e SBT. 

U ma superfesta. Não 

há definição me-

lhor para o evento de lan-

çamento do Uniforme 

Profissional do Canto do 

Rio. O encontro tão espe-

rado aconteceu dia 09 de 

junho e movimentou a 

grande Niterói. Mais de 

400 pessoas estiveram 

Ginástica conquista pódio em todas as categorias 
Meninas do Cantusca garantiram ao todo 11 medalhas na primeira etapa do estadual. 
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Cantusca na Rússia 

Você sabia que jogadores importan-

tes como o lateral Marcelo e Gérson 

Canhotinha de Ouro já passaram 

pelo Cantusca?  #OrgulhoNosDefine 

Falando em Copa.. 

presentes. Dentre as personalidades estavam Gerson Canhotinha de Ouro, ho-

menageado no evento, Jair Marinho, Roberto Miranda, entre outros nomes con-

sagrados.  O evento repercutiu em peso na grande mídia e foi destaque em veí-

culos como TV Bandeirantes, SBT, Museu da Pelada, entre outros.  

A festa foi palco de diversas homenagens, entre elas a mais aguardada do dia, 

entregue ao tricampeão mundial Gerson, cria do Cantusca. O craque foi presen-

teado com a primeira camisa oficial da temporada.  

Durante o desfile foram apresentados os uniformes 1 e 2 de jogo, de passeio, da 

comissão técnica e ainda o agasalho oficial das equipes para a temporada 2018. 

P ódio em todas as 

categorias. A 

primeira etapa do 

Campeonato Estadu-

al de Ginástica Rít-

mica não poderia ter 

sido melhor para o 

Canto do Rio. A dis-

puta aconteceu no dia 

16 de junho, na sede 

do Cantusca. Foram ao todo 11 medalhas para as meninas do alvianil.   

“A competição na verdade foi melhor do que o esperado. As meninas estão radi-

antes, e ainda mais confiantes para os próximos desafios que temos ainda por 

todo o ano”, comentou a técnica Vanessa Dornellas. 

O campeonato é realizada pela Federação de Ginástica do Rio de Janeiro. Até o 

fim do ano ainda acontecem outras três etapas. No ano passado, o Canto do Rio 

ficou em primeiro lugar no ranking geral. 

A  camisa do Canto do Rio está 

passeando pelas ruas da Rússia 

durante o mundial. O manto alvianil 

já foi clicado com torcedores colombi-

anos, peruanos, alemães, voluntárias 

asiáticas e já esteve nos pontos turís-

ticos mais movimentados durante a 

Copa. A brincadeira faz parte de uma 

série ações de internacionalização da 

marca durante o evento mais impor-

tante do futebol internacional. O 

Canto do Rio reestreia no profissional 

em julho e faz uma série de ações de 

recuperação da marca.  



>> 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 

Abertas as inscrições para Colônia de Férias 

 Quarta-feira, 04 de julho de 2018 Informe CANTUSCA 

Programação Social de Julho: Confira 
Tradicionais Serestas e Domingueiras  arrastam centenas de pessoas à cada edição.  

E m julho teremos muita diver-

são em nossos bailes. Você 

não pode perder. Os eventos são 

semanais e recebem atrações di-

ferentes a cada edição. 

Toda sexta-feira temos um encon-

tro marcado na nossa Seresta. A 

festa acontece sempre a partir 
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Encontro acontece entre 16 e 27 de julho. Circo e Copa do Mundo serão os temas. 

I nscrições abertas 

para a Colônia 

de Férias do Canto 

do Rio. O encontro 

acontecerá entre 16 

e 27 de julho na se-

de do alvianil. Serão 

duas semanas de 

muita alegria. Na 

primeira semana o 

tema da colônia será 

o “Mundo do Circo”, 

C
A

R
LO

S P
A

P
A

C
EN

A
 

 
Convites para Baile de Aniversário e Tradicional Feijoada já estão disponíveis. 

J á estamos nos preparando para comemorar em novembro nosso aniversário 

de 105 anos e você não pode deixar de se programar para estar conosco. 

Teremos um mês inteiro de comemorações, você não perde por esperar. Falando 

nisso.. Os ingressos para o Baile de Aniversário e para a Tradicional Feijoada já 

estão à venda em nossa secretaria. Aproveite para garantir o seu. Valores espe-

ciais para sócio e sócio parceria. A programação completa será divulgada em 

nosso site e redes sociais. Fique ligado! 

com aulas circenses, acrobacias e malabares. Já na segunda semana será a vez 

de aproveitar o tema “Copa do Mundo” para promover uma mini copa entre os 

pequenos. A programação ainda inclui aulas de skate, culinária, oficinas e cine 

pipoca.  Inscrições entre terça e sexta-feira, das 8h às 19h e sábados e domingos até ás 

17h. Descontos especiais para sócios e irmãos. Aproveite.  

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 Status Rio, Rio Postal, Alto Astral, Resumo e Aeroporto. 

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

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

Clube dá início aos preparativos de aniversário 


