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Uma festa pra ninguém colocar defeito 
Baile de Aniversário recebe público de mais de 400  pessoas. Orquestra Tupy e Marco Vivian foram as atrações principais.  
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Tradicional Feijoada de Aniversário lota clube  

N ão poderia ser diferente. A 

tradicional Feijoada de 

Aniversário do Cantusca foi um 

verdadeiro arraso. O encontro 

aconteceu no feriado de 15 de no-

vembro e teve a casa lotada. Diver-

sas personalidades da cidade e im-

prensa local prestigiaram o evento.  

 Além do almoço impecável 

servido pela Ivson Churrascos, o 

público ainda pôde se divertir com 

C ompletamos 105 anos no últi-

mo mês e para comemorar 

realizamos uma série de eventos 

que lotaram o clube. Um dos mais 

importantes aconteceu no dia 10 

de novembro. O tradicional Baile 

de Aniversário aconteceu em nosso 
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Salão Nobre e recebeu um público de 

mais de 400 pessoas que aproveita-

ram cada momento da festa. 

 A Orquestra Tupy embalou a 

noite com uma trilha sonora selecio-

nada especialmente para a grande 

noite. Grandes surpresas foram re-

servadas para a festa. Uma delas foi 

a participação especial do cantor e 

compositor Marco Vivan que levou o 

público ao delírio na pista de dança.  

 Confira a cobertura completa 

d o  e v e n t o  e m F a c e b o o k /

cantodorio1913. 

À esquerda: Momento do “parabéns pra você” em uma só voz. À direita: Cantor Marco Vivan na pista de dança 

toda irreverência da Banda Alto 

Astral que trouxe em seu repertório 

os melhores sucessos do flashback e 

do axé music.  

 O evento ainda premiou os 

vencedores do Campeonato de 

Tranca realizado no dia 04 de no-

vembro.  

 Você também pode conferir a 

cobertura fotográfica desta festa em 

nosso facebook. 

Evento foi recorde de público e recebeu a presença de personalidades da cidade. Banda Alto Astral foi a grande atração da festa. 

>> Festa foi um sucesso: Salão Nobre 

ficou lotado a tarde inteira.  Cerca de 

400 pessoas participam do evento. 
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Muita emoção no dia do aniversário do Cantusca 
Evento realizado no Salão Nobre foi alusivo aos 105 anos do Cantusca e homenageou  os conselheiros com moções de aplausos.  

C omo já fazemos há cinco anos, 

demos início as comemorações 

de aniversário com um divertido 

Campeonato de Tranca. A disputa 

aconteceu no dia 04 de novembro, 

em nosso hall social. Ao todo, dis-

putaram 12 duplas. O clima de 

descontração tomou conta da brin-

Campeonato de Tranca abre festejos de aniversário  
Já tradicional, torneio acontece pelo quinto ano consecutivo. Ao todo, 12 duplas participaram da disputa no Hall Social do clube. 

O  dia 14 de novembro, dia exato 

do aniversário do clube, foi re-

servado para grandes emoções. O 

Conselho Deliberativo do Canto do 

Rio realizou uma grande Sessão So-

lene na sede do clube, com a benção 

do padre André, vigário da Catedral 

de São João Batista e Capela de São 

Jorge. 

 Na ocasião, os conselheiros 

foram homenageados com moções de 

aplausos por toda dedicação e anos 

de colaboração ao clube. A festa foi 

encerrada com o esperado “parabéns 

pra você” e um coffee break especial.  

cadeira que durou toda a manhã. 

Foi uma ótima oportunidade para 

sócios e conselheiros se confrater-

nizarem.  

 A dupla Michel Mattar e 

Ivan Roberto venceram a competi-

ção. O segundo lugar ficou com 

Natalino e Arlei Batista.  As duas 

À esquerda: competidores reunidos no dia do torneio. À direita: campeões recebendo troféu das mãos do presidentes executivo e do conselho. 

duplas foram premiadas no dia 15 de 

novembro, durante a feijoada de ani-

versário do Cantusca. Deixamos re-

gistrado o nosso parabéns às duplas 

vencedoras. 

 À tarde, a festa aconteceu na 

pérgula da piscina com toda anima-

ção da Banda Ziriguidum.  

>> Benção foi celebrada pelo padre André, da Capela São João Batista. 
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Cantusca homenageia craques do passado 
Encontro fechou em grande estilo o mês de aniversário do clube. Ao todo, 19 craques do passado foram homenageados. 

D ono de uma linda história com 

o esporte, o Canto do Rio ho-

menageou no último dia 25, 19 cra-

ques que fazem parte da história de 

ouro do clube. O evento foi alusivo 

aos festejos de 105 anos do Cantus-

ca e fechou em grande estilo o mês 

de aniversário do clube. 

 Os campeões sul-americanos 

Robert Voss e Marcus Vinícius Ma-

galhães foram os primeiros a serem 

homenageados. Marcus coleciona 

inúmeros títulos entre 1973 e 1980, 

período em que defendeu o Canto 

do Rio nas piscinas do estado. Ro-

bert também começou muito jovem 

no clube, na década de 70, e além 

de títulos Sul-americano e Brasilei-

ro, joga até hoje no máster da Sele-

ção Brasileira. 

 Ainda nos esportes aquáticos 

o clube homenageou os campeões 

brasileiros Maurício Ennes e Luis 

Carlos Pedrosa. Maurício nadou 

pelo Canto do Rio de 1970 a 1980. O 

craque reúne ao todo 383 medalhas 

de natação, incluindo a mais impor-

tante conquistada no revezamento 

sul-americano de nado livre. 

 No futebol foram homenagea-

dos os craques Hipólito, Nélio, No-

gueira, Waltinho, Clóvis, Waldyr e 

Mauro Bittencourt (in memórian) 

que jogaram na época de ouro do 

Cantusca, até 1964. Destaque para o 

craque Hipólito, conhecido como lan-

ça dourada, que jogou entre 1962 e 

1963 no Cantusca.  Em 1964 o cra-

que foi para o Flamengo em uma 

negociação dos clubes juntamente 

com os jogadores Fefeu e Franz. Par-

te do valor da venda dos atletas foi 

Atletas de diferentes 

modalidades foram 

saudados 

usada para dar início a construção 

da atual sede social do Cantusca. 

 O técnico Marquinhos Pereira, 

que defendeu o clube como jogador 

na década de 90, também foi lembra-

do no evento. No futsal foram home-

nageados o goleiro tetracampeão Tis-

sa e o bicampeão adulto João Teixei-

ra. No basquete foram homenagea-

das as campeãs cariocas Vanda Sam-

paio, Cyntia Maria e Kátia Regina 

(in memorian). 

 Já no voleibol foram condeco-

rados o pentacampeão estadual José 

Maurício Sarmento e a campeão bra-

sileira e sul-americana Renata Pal-

mier. Renata foi campeã carioca mi-

rim em 1978 pelo Cantusca. A atleta 

tem no currículo títulos importantes 

como o Brasileiro, o Carioca e o Sul-

americano de Vôlei. A atleta compõe 

a equipe feminina Master do Canto 

do Rio que foi ouro no Brasileiro em 

2016 e prata em 2017 e 2018.  
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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 M. de Campos, 

Oswaldo Luiz C. Veiga e Helio 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 

Permissão de Acesso durante o verão 
O serviço é válido por três meses e começa a valer a partir de janeiro de 2019. 

S ócio do Canto do Rio, você sabia 

que pode indicar um amigo para 

ter acesso às dependências do clube 

durante o verão? Para isso é neces-

sário que o indicado contrate o servi-

ço de Permissão de Acesso ao Usuá-

rio Veranista na secretaria do clube. 

 A permissão é válida entre os 

dias 01 de janeiro e 31 de março. 

Com ela, quem ainda não é sócio po-

derá desfrutar durante o verão, de 

todos os benefícios disponíveis nas 

dependências do Canto do Rio como 

se fosse sócio. As opções incluem 

acesso à  área das piscinas e sauna, 

prática de atividades físicas e espor-

tivas, uso dos espaços de eventos 

(salão nobre, hall social e churras-

queira) e participação nos eventos e 

shows. A prática das atividades e a 

utilização dos espaços acontecerão 

de acordo com as condições e custos 

vigentes para sócios. 

 A contratação pode ser feita 

na secretaria do Canto do Rio de ter-

ça à sexta-feira, das 8h às 19h ou 

aos sábados e domingos, das 8h às 

17h. O custo total do serviço é de 

R$585,00 referente à taxa de manu-

tenção dos três meses (R$450,00), 

acrescida de 30% (R$135,00). Infor-

mações (21) 2717-5023. 

Parque Aquático com horários estendidos 
Sextas e sábados as piscinas funcionarão até às 22h. Domingos até às 19h . 

T emos outra novidade para o 

verão. Nossas piscinas funcio-

narão com horários estendidos nos 

fins de semana. Sextas-feiras e sába-

dos estarão abertas até às 22h e aos 

domingos até às 19h (exceto feriados 

e datas festivas). A novidade passa a 

valer a partir do dia 14 de dezembro.  

A secretaria funcionará até às 20h 

nesses dias. Além disso, sábados e 

domingos a piscina semiolímpica 

estará aberta para banho até às 17h. 


