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Apresentação dos Atletas para temporada 

F altando pouco tempo para reestrear no futebol profissional, fizemos no últi-

mo dia 16, a apresentação oficial dos atletas das categorias de base e sub-

20 que vestirão a azul e branca na temporada 2018. O evento aconteceu na sede 

do alvianil, com a casa lotada. Foram apresentados ao todo 172 meninos das 

divisões inferiores (sub-7, 9, 11, 13 e 14) e 19 atletas do sub-20. 

 E a agenda de jogos já está cheia. Até o final deste semestre a base dispu-

ta o Carioca de Futsal e a Taça Os Donos da Bola de Futebol. A categoria sub-

20 e o profissional fazem sua reestreia no dia 24 de junho, pela série C do Cam-

peonato Carioca. Nas próximas semanas divulgaremos o elenco profissional. 

Clube apresentou quase 200 atletas do futsal e futebol. 

Time sub-20 dá início aos treinos  
Cantusca aproveitou atletas do sub-17. Equipe é a  única de Niterói no Carioca. 

N osso time 

sub-20 já 

está definido e trei-

nando a todo vapor 

para fazer, em ju-

nho, sua reestreia 

no Campeonato 
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R 
epresentantes de clubes cario-

cas participaram no último dia 

19, de uma reunião com o governador 

Luiz Fernando Pezão no Palácio Gua-

nabara para tratar sobre assuntos 

relacionados aos custos e exigências 

da série C do Campeonato Carioca. 

 Os dirigentes reivindicaram 

mudanças na legislação esportiva 

vigente que dificulta a liberação dos 

estádios, por causa das normas rígi-

das da Polícia Militar e do Corpo de 

Bombeiros que são as mesmas esta-

belecidas para os times grandes. 

Além disso, os clubes discutiram 

a questão das despesas e solicitaram 

ajuda através do incentivo fiscal. 

 De acordo com o presidente 

Rodney Melo, o govenador informou 

que irá ajudar nas questões relacio-

nadas à legislação e encaminhou no 

mesmo dia a demanda apresentada à 

Câmara, através dos deputados Sós-

tenes Cavalcante e Laura Carneiro, 

presentes na reunião.  

 O Arbitral de definição da ta-

bela e regulamento da competição 

deverá acontecer no fim de abril.  

Clubes pedem ajuda  

Carioca. Dos 25 jogadores que compõem o time, 20 são da região de Niterói e SG 

e vieram da categoria sub-17 do Cantusca. O alvianil optou por dar oportunida-

de às “pratas da casa” que na temporada passada conquistaram o título da série 

BC do Carioca com a camisa Canto do Rio/ SGEC. O Cantusca é o único clube 

da cidade de Niterói confirmado para o campeonato com equipes sub-20 e profis-

sional. Estamos em contagem regressiva. Vamos torcer ainda mais! 
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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 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 

Homenagem ao dia a mulher anima clube 
Eventos encerraram semana da mulher. Clube presenteou as donas da festa com brindes.  
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Abril com muitas opções de festa  
Eventos acontecem semanalmente e são tradicionais no clube. 

A s comemorações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher realizadas no últi-

mo dia 11, foram um verdadeiro sucesso. Os festejos tiveram início às 10h, com 

música ao vivo com o cantor e tecladista Hélcio. Ninguém ficou parado. A programa-

ção continuou à noite, no Salão Nobre. A animação ficou por conta da Banda Rio Pos-

tal com os melhores sucessos nacionais. Conforme já é tradição, o clube fez questão de 

homenagear as donas da festa com rosas vermelhas e sorteio de brindes.  

N o mês de abril teremos muitas 

opções para quem gosta de muita 

diversão e música boa. Toda sexta-feira 

a animação fica por conta da tradicional 

Seresta, a partir das 18h, no Hall Soci-

al. Aos domingos o encontro acontece na 

Domingueira Dançante, sempre às 19h, 

em nosso Salão Nobre. Neste mês teremos as bandas Sol & Mar, Paratodos, 

Alto Astral, WP Show e Aeroporto. Programação completa em nosso Site. 

CANTO DO RIO FOOT-BALL CLUB 

CNPJ: 30.147.789/0001-1 - FUNDADO EM 14 DE NOVEMBRO DE 1913. 

UTILIDADE PÚBLICA – LEI MUNICIPAL Nº 1534/96 – TELEFONES: 2717-5023/2629-1703. 

AV. VISCONDE DO RIO BRANCO, 701 CENTRO – NITERÓI/RJ - CEP: 24020-005. 

Na qualidade de Presidente Executivo do CANTO DO RIO FOOT-BALL CLUB e usando de minhas atribuições estatutárias e 
legais, servimo-nos, da presente, para tornar público, os números dos títulos de associados, enquadrados no inciso III do artigo  
46 do Estatuto, em vigor a partir de 11/01/2018. Considerando que o associado está em lugar incerto e não sabido e na forma 
do parágrafo 1º do artigo 47 do Estatuto, o associado terá um prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação neste jornal,  para 
liquidar o débito e não o fazendo, os títulos abaixo relacionados estarão automaticamente cancelados e revertidos ao patrimô-
nio do Clube. Rodney Gomes de Melo - Presidente Executivo. 
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1273/1278/1281/1298/1304/1307/1308/1310/1311/1322/1324/1325/1328/1330/1338/1341/1347/1348/1350/1352/1355/
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