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Atletas são premiados em Teresópolis 

Q uinze atletas das categorias de 

base do Canto do Rio foram pre-

miados no dia 03 de fevereiro, no Prê-

mio Sport On que homenageou os me-

lhores do ano de 2017. O evento acon-

teceu no Centro de Convenções do Ho-

tel Alpina, em Teresópolis. 

Um dos momentos mais emocionantes 

do evento foi a homenagem feita ao 

atleta Andrezinho, que após um aci-

dente em agosto do ano passado, ficou 

impossibilitado de jogar. O clube apo-

sentou a camisa 10 do futsal, entregan-

do a azul e branca definitivamente ao 

artilheiro do título. 

Ao todo, foram premiados no encontro 

140 atletas, 15 treinadores, duas com-

petições e dez personalidades.  

Ao todo, 15 atletas do Cantusca receberam premiações. Clube também fez homenagens. 

Time profissional já tem técnico definido 
Marcos Pereira da Silva foi o nome escolhido. Elenco será divulgado em breve.   

J 
á temos o nome do técnico que irá 

comandar nosso time profissional. 

O experiente Marquinhos Pereira irá 

assumir essa importante missão. Mar-

quinhos tem história com o Cantusca, 

jogou como profissional na década de 

90 e foi técnico das equipes sub-17 de 

campo, e adulta de salão que conquis-

taram em 2017 os títulos Carioca da 

FERJ e Carioca de Futsal. Agora, 

Marquinhos e comissão estão respon-

sáveis por montar o elenco. A lista completa será divulgada no final de março.  

 Venha aprender sapateado 

conosco. Além de muito divertida, a 

atividade é uma ótima opção para 

quem deseja movimentar o corpo de 

maneira moderada. Turmas volta-

das para a terceira idade. Aulas às 

quartas-feiras, das 10h às 12h. Só-

cios têm desconto de 50% nas men-

salidades. Informações (21) 2717-

5023. Participe! 

Aulas de Sapatiado 
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 Seguem abertas as inscrições 

para a escolinha de vôlei do Canto 

do Rio. Podem participar das aulas 

alunos entre 7 e 12 anos de idade. 

Inscrições em nossa secretaria, de 

terça a sexta, das 8h às 19, e sába-

dos e domingos, das 8h às 17h.  Au-

las as segundas e quartas-feiras, das 

18h30 às 19h30 e terças e quintas, 

das 16h30 às 17h30.  

Escolinha de Vôlei 

 Em breve teremos mais uma 

novidade aqui no Cantusca. Estamos 

em fase de montagem de turmas pa-

ra natação infantil, categorias de 4 a 

6 anos e de 7 a 12. Professores espe-

cializados. Aulas duas ou três vezes 

por semana de terça a quinta-feira, 

nos turnos manhã e tarde. Desconto 

para filhos se sócios. Informações na 

secretaria do clube ou no telefone 

(21) 2717-5023.  

Natação Infantil 



>> 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 

Mês de Carnaval animado no Cantusca  
Clube realizou bailes e abriu Carnaval da cidade. Eventos foram sucesso de público.   

Sexta-feira, 2 de março de 2018 Informe CANTUSCA 

E m fevereiro, não 

faltou folia aqui 

no Canto do Rio. No 

dia 10 abrimos oficial-

mente os festejos car-

navalescos da cidade e 

ainda realizamos dois 

grandes bailes de Car-

naval, um no dia 03 e 
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 N 
o mês de março teremos 

muitas opções para quem 

gosta de muita festa e música boa. Toda 

sexta-feira a animação fica por conta da 

tradicional Seresta, a partir das 18h, no 

Hall Social. Aos domingos o encontro 

acontece na Domingueira Dançante, 

sempre às 19h, em nosso Salão Nobre. 

Neste mês teremos as Bandas Resumo, 

Rio Postal, Alto Astral e Conjunto Aero-

Bailes de março: Confira a programação 

Festa em homenagem ao dia a mulher 
Eventos acontecerão no dia 11 de março, domingo. Entrada franca para sócios.  

outro no dia 08 de fevereiro. Os eventos foram sucesso de público e arrastaram 

centenas de pessoas. Você pode conferir a cobertura completa em nossos canais 

na internet: cantodoriofc.com ou facebook.com/cantodorio1913. Acesse. 

O  Canto do Rio  irá comemorar o 

dia  da mulher em grande estilo. 

Serão duas opções de eventos que acon-

tecerão no dia 11 de março, domingo. As 

homenagens terão início às 10h da ma-

nhã na pérgula da piscina com música 

ao vivo. A programação irá continuará 

noite, no Salão Nobre, a partir das 19h, 

com a Banda Rio Postal, no Baile da 

Mulher. A entrada nos eventos é sem-

pre gratuita para sócios. Você não 

pode perder! 

Eventos acontecem semanalmente e são tradicionais no clube. 

porto. Programação detalhada em 

nosso Site. Entrada também gratuita 

para sócios.  Não perca! 


