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Canto do Rio muito perto da classificação 
Desempenho do clube é um dos assuntos mais comentados da cidade. 
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Cantusca na Rede 

Nossos meninos das categorias de 

base tiveram um ótimo desempenho 

no Campeonato Metropolitano de 

Futebol. A categoria sub-11 chegou 

as quartas de final e o sub-12 chegou 

a semi. Parabéns, meninos! Pra nós 

vocês são verdadeiros vencedores.  

Canto no Metropolitano 

Você é apaixonado por esportes e 

ama estar por dentro de tudo que 

acontece aqui no Canto do Rio? Ago-

ra você tem mais uma opção. A An-

tena Esportiva, rádio oficial do Can-

tusca no Campeonato Carioca, trans-

mite toda sexta-feira, às 19h, o pro-

grama Cantusca na Rede. Fique li-

gado. Além disso, a emissora ainda 

transmite ao vivo todos os jogos do 

nosso time profissional. Ouça em: 

radioantenaesportiva.com/ 

N osso time 

profissional 

está indo muito 

bem no Campeo-

nato Carioca e 

está muito perto 

da classificação 

para a fase elimi-

natória. Alternan-

do as primeiras 

colocações do gru-

po, o time tem 

feito ótimas partidas e conquistado cada vez mais torcedores.  A segunda fase 

tem início no dia 9 de setembro e a grande final está prevista para outubro. 

Acompanhe os resultados em nosso site ou em nossas redes sociais. 

Falando nisso: nossa reestreia foi o assunto mais comentado do último mês em 

Niterói, merecendo destaque em sites importantes como o GloboEsporte.com. 

Continue torcendo pelo nosso Cantusca. #RumoaoAcesso 

Cantusca brilha e garante três vagas no Nacional 
 Apenas quatro vagas por categoria e nível foram destinadas a Região Sudeste. 

T rês atletas 

do Canto do 

Rio se classifica-

ram para o Tor-

neio Nacional de 

Ginástica Rítmi-

ca que acontece 

entre 18 e 21 de 

outubro em São 

Paulo. O feito  

repercutiu nos 

principais veículos de comunicação da região, sendo inclusive capa do Caderno 

Niterói do Jornal O Globo. 

Gabriele Souza, Amanda Fernandes e Eduarda Oliveira garantiram a vaga 

após ficarem entre as primeiras colocadas no Torneio Regional Sudeste. Mais 

de 400 atletas estiveram na disputa. Apenas quatro vagas por categoria e nível 

foram destinadas a região e destas, três vagas são do Cantusca. Duas delas na 

categoria adulto (nível 2) e uma na categoria adulto (nível 1). Estamos muito 

felizes, orgulho nos define!! 
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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 

Música boa: Dia dos Pais agita Cantusca 
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Setembro tem festa nos bailes do Cantusca 

N o mês de setembro teremos 

muita diversão em nossos 

eventos sociais. Você não pode per-

der. As festas acontecem semanal-

mente e recebem bandas diferentes 

a cada edição. 

Toda sexta-feira temos um encon-

tro marcado em nossa Seresta. A 

festa acontece sempre a partir das 

18h, no Hall Social. Aos domingos a 

animação fica por conta da Domin-

gueira Dançante, sempre às 19h, 

no Salão Nobre do clube. Neste mês 

teremos as bandas Status Rio, Rio 

Postal, Alto Astral, Sol e Mar e 
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Festa aconteceu no dia 12 de agosto na sede e foi sucesso entre os associados. 
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C omo não poderia ser diferente, o Canto do Rio comemorou o dia dos pais 

no último dia 12 com muita alegria e música de primeira. A festa aconte-

ceu na pérgula da piscina e teve como atração principal o Grupo Ziriguidum. O 

evento foi um sucesso e incluiu almoço e chopp duplo para os pais. Você pode 

conferir os melhores momentos em nosso facebook. 

Alto Astral é uma das bandas com presença 

confirmada nas domingueiras de setembro 

Conjunto Aeroporto. Os eventos são 

sempre gratuitos para sócios. Classifi-

cação etária 18 anos. Confira a agenda 

completa em: cantodoriofc.com.br/ 


