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Time Profissional se prepara para reestreia  

O  time profissional do Cantusca já está treinando a todo vapor. A equipe, 

que reestreia em julho no Campeonato Carioca intensifica seus treinos e 

já faz uma série de amistosos. 

O grupo já tem ao todo 18 jogadores. Outros nomes ainda estão sendo avaliados. 

O Canto do Rio é o único clube da cidade confirmado para o Campeonato Cario-

ca. Os treinos acontecem todos os dias no CT do Gradim. Além do time profissio-

nal, o clube também irá jogar o campeonato com equipe sub-20. 

O Canto do Rio anunciou seu retorno ao futebol profissional no final do ano pas-

sado quando lançou o Plano de Patrocínio Coletivo Cantusca 30. Ao todo, oito 

empresas já estão associadas ao projeto.  

Equipe já soma 18 jogadores. Outros nomes estão sendo avaliados.  

Atleta do Canto do Rio é finalista no Prêmio Globo  
Andrezinho concorreu na categoria Esportes. Evento aconteceu no Teatro Municipal. 

U m vencedor na vida. Nosso 

atleta André Lima, 29 anos, foi 

um dos três finalistas do Prêmio Sou 

de Niterói, do Jornal O Globo. O 

evento aconteceu no dia 05 de abril, 

no Teatro Municipal, no Centro da 

cidade. A premiação recebeu o públi-

co de mais de 700 pessoas.  

O evento foi apresentado pela atriz 

Juliana Knust. Ao todo, foram indi-

cadas 30 personalidades da cidade 
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Após cinco anos sem equipe infantil, 

o Canto do Rio reestreou no dia 14 de 

abril no Campeonato Estadual de 

Voleibol. O retorno bastante esperado 

aconteceu em casa, num jogo contra o 

Flamengo. O Canto do Rio não jogava 

o campeonato desde 2013. 

O time recém-montado é quase todo 

formado por atletas da região de Ni-

terói e São Gonçalo. O técnico Carlos 

Lopes acredita que a equipe irá ama-

durecer durante a competição.  

O Campeonato segue até o mês de 

dezembro e além do Canto do Rio, 

Flamengo, ainda disputam Tijuca, 

Botafogo e Fluminense. Acompanhe 

as datas em nosso Facebook. 

De volta às quadras 

que se destacaram no ano de 2017. Andrezinho foi finalista na categoria Espor-

tes. Em 2017, André foi considerado o herói do título Carioca de Futsal.  Atual-

mente, Andrezinho faz um excelente trabalho como analista de desempenho 

(scout) das equipes de futsal e futebol do clube.  
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Inscrições abertas para aulas de 

Basquete 3 X 3. A modalidade é uma 

variante do basquetebol tradicional 

e é jogado com três jogadores em 

quadra e um na reserva. As aulas 

tem início no dia 03 de maio e acon-

tecerão às terças e quintas-feiras, no 

turno da tarde. Podem participar 

alunos com mais de 10 anos de ida-

de.  Inscrições de terça a sexta-feira 

das 8h às 19h, sábados, domingos e 

feriados, das 8h às 17h. Outras in-

formações: (21) 2717-5023.  

Aulas de Basquete 3 X 3  



>> 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 

Dia das Mães no Cantusca com muita alegria 

 Quarta-feira, 2 de maio de 2018 Informe CANTUSCA 

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

N o mês de maio teremos muitas op-

ções 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 tere-
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Clube investe em Central Telefônica 

mos as bandas Status Rio, Rio Postal, Alto Astral e Aeroporto. Confira a pro-

gramação completa em nosso Site: cantodoriofc.com.br 

SETOR RAMAL 

Secretaria 4  

Tesouraria 5 

Esportes 6 

Futebol 7  

ria@cantodoriofc.com.br. Site: cantodo-

riofc.com.br. Página do Facebook: 

@Cantodorio1913. Confira os ramais: 

Estão disponíveis ramais diretos para os setores do clube. Objetivo é facilitar o contato. 

F icou mais fácil falar conosco. In-

vestimos em um sistema integra-

do de ramais que facilita o contato do 

sócio, com os diferentes setores do 

Canto do Rio. Os telefones continuam 

os mesmos: (21) 2717-5023 e 2629-

1703. Você ainda pode falar conosco 

através dos nossos outros canais de 

comunicação.  E-mail:  secreta-

À noite, a programação será no Salão Nobre, com a banda Rio Postal  

O  Canto do Rio irá comemorar o Dia das Mães de maneira muito especial. 

Serão duas opções de festa para homenagear àquelas que são sinônimo de 

amor e dedicação. Os eventos acontecerão no dia 13 de maio, às 12h e a às 19h. 

A partir das 12h a festa será à beira da piscina com a Banda Chapéu de Bamba. 

A homenagem irá continuar às 19h, no Salão nobre, com a Banda Rio Postal. 

Durante os eventos, o clube irá sortear brindes surpresas. O evento à beira da 

piscina é aberto a sócios e convidados. Já a festa no Salão Nobre é aberta ao pú-

blico em geral. Sócios têm sempre entrada franca nos dois eventos. 
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