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Informativo Mensal do Canto do Rio Foot-ball Club

Clube recebe moção

Sonho do acesso ficará para o próximo ano

Canto do Rio recebeu uma bela

Após muita luta, Cantusca é eliminado pelo Mageense nas semifinais do Carioca.

homenagem no último dia 19,

no Plenário da Câmara Municipal de
Niterói, no Centro. O presidente Ro-

O

sonho do acesso ficará para o ano que

vem. Após uma campa-

dney Melo e o técnico do clube, Mar-

nha impecável no Campe-

quinhos Pereira, receberam das mãos

onato Carioca, o Canto do

do vereador Casota, moções de aplau-

Rio amargou no jogo de

sos pelo trabalho desenvolvido em

volta da semifinal sua

benefício da sociedade niteroiense.

primeira derrota na com-

Outras personalidades da cidade fo-

petição. O resultado nega-

ram premiadas no mesmo evento.

tivo veio em um momento

Veja mais detalhes em nosso site ou

decisivo e mesmo com muita luta, o alvianil não conseguiu seguir adiante no

em nosso facebook.

campeonato.

DALTON VALÉRIO

O

JAQUELINE FREIRES

O jogo difícil aconteceu em Los Lários, Xerém. O Cantusca tinha a vantagem da
primeira vitória pelo jogo de ida, mas além de ter enfrentado uma equipe qualificada, ainda sofreu com uma arbitragem confusa. Faltas importantes não foram dadas, um lance pra pênalti não foi marcado e ainda três expulsões desestabilizaram o time.
Mesmo sem conquistar o objetivo principal, o sonho de subir de divisão não foi
deixado de lado. O clube retornará na temporada que vem com os ânimos renovados para seguir em busca do desejado acesso.
Niterói ainda tem motivos para torcer. O time sub-20 permanece no campeonato. A disputa segue até novembro. Vamos seguir torcendo. #OSonhoContinua

Vôlei do Canto do Rio

Cantusca representa Região Sudeste no Nacional

Nosso vôlei está fazendo bonito. A

Torneio é um dos mais importantes do país e acontece entre 17 e 21 de outubro.

E

rão o Brasileiro de Saquarema. O

presentarem a Região

time masculino busca o tricampeo-

Sudeste em um dos

nato da disputa. Estamos na torcida!

torneios mais impor-

rioca Master e as equipes 35/40

stá chegando a
hora das meni-

nas do Cantusca re-

MUNDOVOLEI

tantes do país. Gabriele Souza, 18, Amanda Fernandes, 20 e
Eduarda Oliveira, 20,
participam entre os dias 17 e 21 de outubro do Nacional de Ginástica. As atletas
se classificaram em agosto após ficarem entre as primeiras colocadas no Regional. Atletas das cinco região do Brasil estarão na disputa. O Torneio acontecerá
em São Bernardo do Campo, SP. Vamos torcer por nossas meninas!!
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(masculino) e 45/50 (feminino) joga-

equipe 40+ está na semifinal do Ca-
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Informe CANTUSCA

Aniversário do Cantusca vem com tudo
stá

chegando

nosso mês de

aniversário

e

você

não perde por espe-

SÉRGIO BASTOS

E

DIRETORIA EXECUTIVA

Eventos vão desde Campeonato de Tranca até Baile de Aniversário e Feijoada.

rar. Será um mês de

Presidente Executivo
Rodney Gomes de Melo
Vice-Presidente Financeiro
Ivan Roberto Pereira

festa com opções que

Vice-presidente Jurídico

vão desde o esperado

Jorge Luiz Machado

Baile de Aniversário,
até os disputadíssi-

Vice-presidente Social

mos Campeonato de

Maria Cícera de Araújo da Silva

Tranca e Torneio dos
Sócios e Veteranos. Ao todo, sete eventos comemorativos serão realizados ao

Vice-presidente de Esportes

longo do mês de novembro, prepare-se!

Alexsandre Afonso Sampaio

Os encontros são abertos a sócios e convidados, com exceção do Baile de Aniversário e da Tradicional Feijoada, que são abertos ao público em geral. Para

Diretor de Futebol

esses dois eventos os convites já estão disponíveis na secretaria do clube. Con-

Marcos Vinicius Pereira da Silva

fira a programação completa em nosso site ou facebook.

CONSELHO DELIBERATIVO

Dia das Crianças com muita animação
Cantusca

está

preparando uma

grande

festa

de

dia das crianças e seu
filho não pode deixar

Presidente do Conselho
SÉRGIO BASTOS

O

Evento inclui recreação, lanche, brindes e buffet especial no Bar do Canto.

Célio de Azevedo Faria
Vice-presidente
Reinaldo da Silva Pestana

de participar. O evento

Primeiro secretário

acontecerá no dia 12

Waldir de Campos Freire

de

outubro,

sexta-

feira, a partir das 11h,
na pérgula da piscina.
A programação do encontro inclui recreação, lanche, brindes, buffet especial no
Bar do Canto, brincadeiras e muita diversão. O evento é aberto a sócios e convidados. Em caso de chuva a festa será realizada no Ginásio Auxiliar. Participe!

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

Bailes agitam os fins de semana do Cantusca

Ney Lopes, Marcelo S. Pompeu, Arlei

Eventos acontecem as sextas e domingos e arrastam centenas de pessoas por edição.

B. Monteiro e Mário Jorge da Silva.

O

utubro será mês de festa nos bailes do Cantusca. Toda sexta-feira temos
um encontro marcado na Seresta Dançante. A festa acontece sempre a

partir das 18h, no Hall Social. Aos domingos, como você já sabe, a festa fica por

EXPEDIENTE INFORME

conta da tradicional Domingueira, sempre às 19h, no Salão Nobre do clube.

BOAS IDEIAS COMUNICAÇÃO

Neste mês teremos as bandas Paratodos, WP Show, Alto Astral e Aeroporto. Os

Jornalista Responsável: Jaqueline Freires

eventos são sempre gratuitos para sócios. Não sócios pagam R$10 na Seresta e
R$25 na Domingueira. Classificação etária 18 anos.

Profissional: MTB: 35196/96
>>Registro
Curtiu?
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