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N

o próximo dia 14 de novembro de

mais moderno e transparente e possibilitou

2018, o nosso querido clube estará

ainda enxugar o quadro de associados, can-

completando 105 anos e com certeza temos
muito o que comemorar.

celando diversos títulos inadimplentes.
Os espaços continuaram a ser revi-

Nesse último ano, consolidamos

talizados, dentro do propósito de tornar o

em definitivo o nome do Cantusca no cená-

Canto do Rio cada vez mais aconchegante

rio esportivo nacional. Essa consolidação

para nossos associados e convidados.

se deu através dos resultados expressivos

Queremos ressaltar o trabalho in-

na ginástica rítmica, no vôlei, nas escoli-

condicional da atual Diretoria Executiva,

nhas de futsal, nas mais diversas modali-

sem o que, não chegaríamos aos expressivos

dades de lutas e principalmente com o

resultados alcançados. Jorge Machado (Vice

retorno ao futebol profissional, depois de

-Presidente Jurídico), Alexsandre Sampaio

oito anos de afastamento.

(Vice-Presidente de Esportes), Ivan Pereira

Não conseguimos o acesso no Cam-

(Vice-Presidente Financeiro), Maria Cícera

peonato Carioca, mas ficamos numa posi-

(Vice-Presidente Social) e Marcos Pereira

ção de destaque, pois chegamos a semifi-

(Diretor de Futebol). Nosso muito obrigado!

nal e perdemos uma única partida em todo

Não podemos deixar de destacar

gio de Faria, Carlos Alberto M. de

o campeonato. Vamos nos preparar ainda

mais uma vez neste ano, o trabalho de pri-

Campos, Oswaldo Luiz C. Veiga e

mais em 2019, que promete!

mazia desenvolvido pelo Conselho Delibera-

Helio Leocádio.
Comissão de Sindicância
Ney Lopes, Marcelo S. Pompeu,

Podemos dizer, sem medo de errar,

tivo. O apoio tem sido fundamental para

que foi um ano primoroso. Apesar de pouco

aprovação das matérias importantes para o

apoio do poder público, temos hoje quase

desenvolvimento do nosso clube. Obrigado

300 atletas envolvidos nas mais diversas

por tudo! Enfim, estamos na reta final de

modalidades esportivas, o que nos faz crer

completar o nosso mandato e queremos,

Arlei B. Monteiro e Mário Jorge da

que estamos no caminho certo. O Esporte

sem sombra de dúvidas, deixar um legado

Silva.

transforma e esses jovens estão tendo a

para as próximas gerações. Estamos ainda

oportunidade de mostrar os seus valores e

num processo ascendente de recuperação de

estão longe das drogas e da violência. Te-

um patrimônio da nossa cidade - o Canto do

mos que valorizar e ressaltar esse traba-

Rio - e temos que comemorar sim, afinal

lho social, que direta e indiretamente aca-

não faltam motivos pra isso. Que venha

bamos realizando.

2019. A luta continua!

EXPEDIENTE
BOAS IDEIAS COMUNICAÇÃO
Jornalista Responsável: Jaqueline Freires
Registro Profissional: MTB: 35196/96

Além disso, queremos destacar a

Cordialmente,

reforma estatutária, que entrou em vigor

Rodney Gomes de Melo

em janeiro deste ano, tornando o clube

Presidente Executivo
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UM CLUBE CADA DIA MAIS MODERNO

Um clube cada dia mais moderno
Sem esquecer de sua história, Canto do Rio investe em modernização com objetivo de tornar o clube mais dinâmico, confortável e atraente. Clube recebeu diversas melhorias em 2018.
SÉRGIO BASTOS

reformada e ampliada. A criação de
um aquário, integrado ao tratamento paisagístico do jardim, juntamente com o viveiro de pássaros,
criou na área externa um ambiente
harmônico com o Parque Aquático.
Nosso objetivo é seguir com essas
melhorias”, ressaltou o presidente.

>> Passeio Lateral foi ampliado e ganhou
um aquário. Viveiro onde vivem 16 aves
foi reformado e jardim foi repaginado
ganhando novas espécies de plantas.
Canto do Rio comemora 105 anos com energia de menino e muita vontade de ir além.

De acordo com o presidente

Canto do Rio tem moti-

Rodney Melo o principal objetivo

vos de sobra para come-

das intervenções é oferecer ao pú-

morar mais um aniversário. Uma

blico do clube um espaço confortá-

série de ações vem dando destaque

vel e moderno.

ao alvianil e atraindo um público
mais numeroso à sede do clube.

“O processo de revitalização
dos espaços do clube não pode pa-

Além das recentes interven-

rar. O objetivo maior é proporcio-

ções recebidas no Parque Aquático,

nar aos nossos associados e de-

Campo Society, Ginásio Principal
be investiu no último ano em outros espaços igualmente importantes e em tecnologia. Dentre as melhorias, destacam-se a reforma do

>> Salão Nobre foi reformulado, ganhou
nova iluminação, instalação de persianas
e papeis de parede personalizados nos
corredores de acesso aos banheiros.

“Objetivo é
proporcionar
conforto”

SÉRGIO BASTOS

e nas salas de atendimento, o clu-

JAQUELINE FREIRES

C

ada dia mais moderno, o

Salão de Eventos, a construção de
um aquário, o reparo do viveiro do

mais usuários, áreas aconchegan-

clube, a revitalização do jardim e

tes e modernas, que propiciem

ampliação do passeio lateral.

maior conforto. Podemos destacar
>> Na esfera tecnológica foi realizada a

Na esfera tecnológica foi fei-

neste último ano, a reforma do

ta a implantação do Acesso Biomé-

Salão Nobre, cujo tratamento es-

trico, de uma Central Telefônica e

tético deu uma maior amplitude,

sócios e funcionários. Clube ainda implantou uma Central Telefônica e fez a

a instalação de 16 câmeras.

com a parte de iluminação toda

instalação de 16 câmeras de segurança.

instalação do Acesso Biométrico para
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COMUNICAÇÃO A SERVIÇO DO CANTUSCA

Comunicação a serviço do Cantusca
Canto do Rio investe desde 2015 em diferentes formas de comunicação para deixar seu público mais informado.
Iniciativa tem gerado credibilidade e consolidação do clube junto à sociedade niteroiense.
DIVULGAÇÃO

E

ntendendo que a modernidade
também passa pelas comuni-

cações, o Canto do Rio investe, desde 2015, em diferentes canais para
ficar cada dia mais próximo de seu
público.
Dentre os meios escolhidos
para tornar sócios, atletas e colaboradores cada dia mais próximos,
destacam-se três meios fundamentais para consolidação e credibili-

Site do clube está sempre atualizado e expõe os principais acontecimentos do Cantusca.

dade do Cantusca junto a popula-

de mídia espontânea (jornal im-

sal e através de manutenção do

ção niteroiense: a assessoria de

presso, revistas, portais de notícia,

site oficial do clube. Confira: can-

imprensa, a comunicação interna e

rádio e tv). As reportagens de mai-

todoriofc.com.br

a manutenção das mídias sociais.

or repercussão podem ser conferi-

Todos funcionam interligados en-

das no facebook oficial do clube.

tre si.

Comunicação Interna: A comuni-

facebook, uma que abrange todo o

Cantusca na Mídia: Somente em

cação interna ajuda a motivar e

clube e outra sobre o futebol. Aces-

2018, o Canto do Rio foi pauta,

informar sócios e colaboradores.

se as páginas e confira: Facebook/

através da assessoria de imprensa,

No Canto do Rio ela é feita atra-

cantodorio1913

de aproximadamente 200 matérias

vés de envio de informativo men-

cantusca30.

Mídias Sociais: Atualmente o Canto do Rio possui duas páginas no

e

Facebook/

O Bar do Canto é um espaço gourmet aconchegante, anexo ao Canto do Rio, que oferece um ambiente tranquilo para refeições rápidas ou
para um bate-papo descontraído entre amigos. Venha conhecer!

 Desconto de 10% e exclusão da taxa de serviço para sócios do clube.

 Rodízio de Pizza toda quinta-feira sempre a partir das 19h.

 Toda sexta-feira música ao vivo a partir das 19h30 com as melhores

 E tem mais: a partir de novembro de 2018 muitas novida-

atrações da região.
Saiba mais:

des no cardápio. Fique ligado!
Telefone: (21) 2717-2148

Facebook: Bardocanto701
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HISTÓRIA AZUL E BRANCA

História Azul e Branca
Trajetória do Canto do Rio se confunde com a história da cidade e faz com que o clube seja reconhecido
como um dos mais tradicionais do Rio. Saiba como tudo começou no Cantusca.
ARQUIVO

A

história do Canto do Rio
Foot-ball Club tem início

importante: o Torneio Início do

quatro conflitos desde 1963, um

em 14 de novembro de

Carioca, com o Maracanã lotado.

deles contra o Fluminense, o clube

1913. A sede inicial funcionava no
Recanto

>> Estádio Caio Martins foi entregue em 1941 ao Canto do Rio para sediar jogos estaduais.

da

Praia

de

A despedida do Estadual

perdeu definitivamente a permis-

Icaraí.

veio em 1964. Após a criação do

Também conhecido nos tem-

estado da Guanabara em 1960,

A última partida na primeira

pos áureos como “O Mais Querido

um decreto do Conselho Nacional

divisão aconteceu em 12 de dezem-

são de disputar o Carioca.

da Cidade Sorriso”, o Cantusca
atuou na primeira divisão do futebol profissional entre 1941 a 1964.
Tudo começou quando um
decreto, resultado do Projeto João
Avellar, passou a permitir que clubes vizinhos (até 35km da sede)
participassem de campeonatos de
outras localidades. A casa do Can-

Troféu do Torneio Início de
1953 fica na
Sala de Troféus
do clube até os
dias de hoje.
Conquista
é
uma das mais
importantes do
Canto do Rio.

to do Rio nessa época era o Caio

de Desportos determinou que cam-

bro de 1964. O jogo aconteceu em

Martins, construído para sediar os

peonatos estaduais fossem dispu-

General Severiano contra a Portu-

jogos do clube. O alvianil fez jogos

tados por clubes locais. Mesmo

guesa. A vitória ficou com o time

importantíssimos nesse período.

assim, o Canto do Rio ainda dispu-

adversário que marcou 2 a 1 no

Em 5 de julho de 1953, o

tou por mais quatro anos. Mas

Cantusca. O gol de honra foi mar-

Cantusca conquista seu título mais

após se envolver em pelo menos

cado pelo camisa 8, Jardel, meia6

HISTÓRIA AZUL E BRANCA

Uma casa feita pro Cantusca

direita. O time era composto por:
Jaeder, Osvaldo, Martins, Noguei-

Conheça a relação histórica entre o Canto do Rio e o Estádio Mestre Ziza, o Caio Martins.

ra, Decio, Niraldo, Jardel, Antônio

Um dos momentos mais

que esse retorno seja possível é

Em 1987 o clube retornou de

importantes da trajetória do Can-

a autorização de uso do espaço. As

maneira modesta, disputando cam-

tusca foi a construção do Estádio

conversas já foram iniciadas com o

peonatos de terceira divisão, mas

Mestre Ziza, o Caio Martins, pa-

Botafogo. Outra questão funda-

por questões financeiras, havia anos

ra o clube. O estádio foi inaugura-

mental é a captação de investi-

que não conseguia participar. Isso

do em 20 de julho de 1941 com

mentos externos para a revitaliza-

aconteceu até 2010, quando o clube

uma partida entre Canto do Rio e

ção do espaço que não está em con-

teve que novamente se afastar das

Vasco. O espaço passou a ser a

dições de receber os jogos. O clube

atividades profissionais.

casa do Cantusca no Estadual.

busca apoio da iniciativa privada,

Carlos, Fernando, Ramos e Ramon.

O público recorde no Com-

através do Plano de Patrocínio

tusca conseguiu retornar ao cenário

plexo Esportivo também foi regis-

Cantusca 30, e da Prefeitura de

profissional, com uma estrutura

trado em uma partida onde o

Niterói (que deseja municipalizar o

organizada e metas claras. Os prin-

Cantusca era o mandante. O con-

local) para que o sonho de regres-

cipais objetivos são retornar à pri-

fronto aconteceu no dia 27 de

sar ao estádio seja possível.

meira divisão do Carioca, ficar en-

agosto de 1944 contra o Flumi-

tre os dez melhores do estado, se

nense e recebeu 22.205 torcedo-

classificar para a Série D do Brasi-

res. O placar final ficou em 2 a 2.

leiro e Copa do Brasil e posicionar a

Atualmente o local é admi-

marca do clube, como uma referên-

nistrado pelo Botafogo. O objetivo

cia no cenário esportivo.

do Canto do Rio é regressar a sua

Você poderá conferir nas pró-

casa em 2019. O Cantusca busca

ximas páginas mais detalhes sobre

apoio para poder realizar esse

esse retorno.

sonho. A primeira questão para

Cantusca
conquista sua
estrela no
Torneio Início
do Carioca.

Em 1941 o
clube estreia
na primeira
divisão do
Carioca.

1941

1913
1941
Em 14 de novembro de 1913
é fundado o
Canto do Rio
Foot-ball Club.

>> Conversa com o Botafogo já foi iniciada

Alvianil retorna,
disputando
campeonatos
de terceira
divisão.

1964

1953
No mesmo ano
da estreia, o
Caio Martins é
entregue ao
Canto do Rio.

DIVULGAÇÃO

Finalmente, em 2018, o Can-

Clube reestreia
com objetivo
de retornar à
elite do futebol.

2010

2018

1987
Clube joga seu
último ano na
primeira divisão
do Estadual.

Último ano
do Cantusca
na terceira
divisão.

LINHA DO TEMPO: História do Cantusca atravessa gerações e conquista milhares de admiradores ao longo dos anos.
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A ALEGRIA DO RETORNO

A alegria de voltar aos gramados
Depois de oito anos, Cantusca retorna ao profissional com uma estrutura organizada e objetivos claros. Clube
chega às semifinais do Carioca, ficando em quarto lugar num contexto de 18 equipes.
DALTON VALÉRIO

D

ono de uma linda história
no Futebol Carioca, o Canto

do Rio teve em 2018, a alegria de
após algumas tentativas, poder
retornar aos gramados e atender
ao clamor dos torcedores do Leste
Fluminense. O clube não disputava
campeonatos oficiais com time profissional desde 2010.
O time, composto por 25
guerreiros, fez uma belíssima campanha no Estadual, garimpando

ve estampando o elenco da Seleção

objetivo de subir de divisão, o so-

sete vitórias, quatro empates e

FutRio, por inúmeras vezes. Os

nho não foi deixado de lado. O pla-

apenas uma derrota - a decisiva -

laterais Caio Pacheco e Félix, o

nejamento para 2019 já teve início

que infelizmente eliminou a equipe

goleiro Higor, os atacantes Thiago

e o clube retornará na próxima

das finais. Ainda assim, o alvianil

Trindade e Maxwell, os meias

temporada ainda mais forte e com

encerrou o campeonato ocupando o

Marcinho Pitbuul, Willian Amen-

os ânimos renovados para seguir

quarto lugar geral, num contexto

doim e Wellington, o zagueiro Die-

em busca do sonhado acesso.

de 18 equipes.

go e o técnico Marquinhos Pereira

Retrato da qualidade técnica, os atletas do Cantusca foram
escolhidos como destaques, inclusi-

foram selecionados como melhores
da série por algumas vezes.
Mesmo sem conquistar o

Vamos nos preparar para
em 2019 torcer ainda mais.
>> Confira essa matéria completa
em: cantodoriofc.com.br

Canhotinha de Ouro: Mais uma Conquista do Cantusca

O

utra conquista importante

equipe e contribui, com toda

e que nos enche de orgulho

sua experiência, na estabiliza-

é o retorno do eterno Canhoti-

ção do futebol do clube, inter-

nha de Ouro ao nosso Cantusca.

mediando o contato com dife-

Gerson iniciou carreira no Canto

rentes esferas publicas e priva-

do Rio com 12 anos de idade e

das e ainda aconselhando os

ficou até os 16, quando saiu para

jogadores e comissão técnica.

integrar o Flamengo. O craque

Temos muita honra em ter de

retornou para reforçar nossa

volta esse ícone ao nosso lado.

DALTON VALÉRIO

Gerson iniciou carreira no Canto do Rio em 1953, com 12 anos. Agora,
de volta ao clube, craque integra o Conselho do Futebol.

8

Os Heróis do CANTUSCA
>> Nossa galeria de guerreiros. Confira todos os depoimentos dos atletas em cantodoriofc.com.br

FOTOS: DALTON VALÉRIO
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Cantodoriofc.com.br
Cantusca30.com

1 - Higor

13 - Lima

14 - Gabriel

16 - Caio Fabio

7 - Felix

23 - Villar

12 - Luiz Claudio

4 - Caio Pacheco

6 - Dudu

5 - Ailton

15 - Wellington

17 - Ronaldo

24 - Fabrício

3 - Diego

8 - Robinho

20 - Rodriguinho

11 - Marcio

9 - Thiago Trindade

2 - Walter

21 - Thiago Coutinho

30 - Marcinho Pitbull

10 - William Amendoim

18 - Matheus Alves

25 - Maxwell

19 - Wesley
Técnico:
Marquinhos
Pereira
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O MASCOTE DO CANTUSCA

O Mascote do Cantusca
Devido sua importância histórica, a Arara Azul passou a ocupar o lugar de Mascote Oficial do Canto do Rio, ganhando um novo visual. Suas expressões representam as reações da torcida do Cantusca em dias de jogo.

V

ocê conhece a história do

por 41 anos no viveiro do clube,

nosso mascote? Sabia que

onde atualmente vivem outras 16
aves.

ele viveu no clube por mais de 40
anos e que em 2018 ele foi trans-

Mesmo sendo muito querida

formado em um personagem ani-

e bem cuidada por todos, por pou-

mado?

co o Ibama não recolheu a ave.

A Arara Azul é um impor-

Para continuar com o animal, o

tante símbolo do Cantusca. Muito

clube iniciou um entrave judicial

querida pelos frequentadores do

que teve fim em 2008, quando con-

clube, principalmente pelas crian-

quistou o direito de permanecer
com ele.

ças, a ave esteve entre 1970 e 2011
na sede do Canto do Rio, quando
morreu já com a idade bastante
avançada.
Em 2018 a ave passou a ocu-

>> Personagem ganhou um layout dinâmico e agradável, expressando as cores
do Cantusca e a origem Araribóia. Animal
viveu na sede do Canto do Rio por 41
anos, entre 1970 e 2011 <<

Outro fato curioso é que o
mascote por muito tempo foi identificado como fêmea, por isso recebeu o nome de Henriqueta. Porém,
foi comprovado que ave se tratava

par o lugar de Mascote Oficial do
Cantusca. Para recontar a história

ferentes materiais gráficos e digi-

de uma arara macho. Por esse mo-

da arara de forma mais moderna,

tais, usados para divulgar os jo-

tivo, o personagem animado refor-

alinhada ao novo posicionamento

gos de futebol.

mulado este ano para ser o Masco-

do alvianil, a Agência Pimenta,

A história da Arara reconta

te Oficial do Cantusca recebeu o

parceira do Cantusca, desenvolveu

parte importante da trajetória do

nome de Henrique e não de Henri-

um layout dinâmico, divertido e

Canto do Rio. O bichinho morou

queta.

agradável para ilustrar o personagem. Suas varias expressões demonstram as reações da torcida
em dias de jogo: feliz, confiante,
surpresa, triste, entediada, enraivecida e indignada.
As cores representam o escudo do clube, enquanto seu cocar
faz referência às origens do clube
em Niterói, terra de Araribóia.
O objetivo da reformulação
foi apresentar um personagem
vivo, que pudesse ser utilizado em
todas as comunicações do clube. O

>> A ave viveu por 41 anos
na sede do Cantusca

mascote animado já estampou di10

UM CRAQUE QUE JÁ VESTIU AZUL E BRANCO

Um craque que já vestiu azul e branco
Marcelo Vieira da Silva Júnior, ou apenas Marcelo, foi um dos atletas do futsal do Canto do Rio. Sua passagem
pelo clube aconteceu em 2004 quando o craque tinha apenas 16 anos de idade.
TIC SPORTS

V

ocê sabia que o lateral

reunir com outros jovens atletas e

esquerdo da Seleção Bra-

jogar pelo Cantusca.

sileira já vestiu a camisa

O craque reconhece a impor-

do Cantusca? A passagem do cra-

tância do salão em sua carreira.

que pelo alvianil aconteceu em

Em seu canal no Youtube falou

2004, no time infanto-juvenil do

que até hoje usa as habilidades

clube, quando o atleta tinha apenas

adquiridas no futsal em sua vida

16 anos de idade. Marcelo jogou no

profissional.

Cantusca juntamente com seu amigo, também jogador, Caio Alves. A
temporada do craque no Cantusca
foi curta, mas suficiente para encher de orgulho os corações alvia-

“Aprendi a jogar
bola no salão”

Craque da Seleção Brasileira quando jogava pelo
Canto do Rio em 2004, ao
lado de seu amigo e também jogador Caio Alves.

inteiro porque você cansa, tem
que correr pra frente e pra trás
muito rápido. Aprendi a jogar bola no salão”, disse em seu canal.

nis.
A história do titular do Real

“Devo ter jogado futebol de

Casado e pai de dois filhos,

Madrid com a bola começou com

salão uns dez anos. O futsal é

Marcelo se profissionalizou no

quatro anos de idade. Marcelo jogou

totalmente diferente do campo.

Fluminense em 2005 e em 2007

em alguns clubes Cariocas e em

Você tem que pensar muito rápi-

foi para Europa onde defende até

2004 atravessou a ponte para se

do. Não tem como jogar o jogo

hoje as cores do Real Madrid.
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MENINAS QUE VALEM OURO

Meninas que valem ouro
Ginastas do Cantusca vão muito bem no Nacional e garantem para a Região Sudeste a primeira colocação na categoria adulto. Torneio foi realizado pela Confederação Brasileira de Ginástica.
IBICÍ SILVA/ MAIS NOTÍCIAS

N

ão é somente no Futebol
que o Canto do Rio faz bo-

nito. Na Ginástica Rítmica, as meninas do Cantusca têm dado um
verdadeiro show de talento e desenvoltura nas quadras, colecionando inclusive dezenas de medalhas em diferentes torneios. O maior de todos eles aconteceu no final
de outubro em São Bernardo do

Site do clube está sempre atualizado e expõe os principais acontecimentos do Cantusca.

Campo, São Paulo. Três de nossas
ginastas representaram o Rio de
Janeiro e a Região Sudeste no Nacional de Ginástica Rítmica.

Eduarda Oliveira, Gabriele Souza e Amanda Fernandes: Destaques do Cantusca no Nacional

Amanda Fernandes, 20 anos,

metimento das atletas, que têm o

do dentro de quadra”, ressaltou a

foi a grande revelação do Cantus-

esporte como prioridade em suas

técnica Gisele Matta, que treina a

ca. A ginasta garantiu para a regi-

vidas.

equipe Canto do Rio Happy Gym
ao lado de Vanessa Dornellas.

ão a primeira colocação na catego-

“Chegar até São Paulo em

ria adulto, nível 2. Eduarda Olivei-

uma competição nacional já é uma

As atletas se classificaram

ra, 20, não ficou para trás e por

grande vitória. Tivemos ótimos

para o Nacional em agosto após

apenas 0,2 décimos não dividiu o

resultados porque elas priorizam o

ficarem entre as primeiras coloca-

pódio com a colega de equipe - ficou

esporte. É isso que traz o resulta-

das no Regional Sudeste.

em quarto. Gabriele Souza também fez bonito e após uma linda
apresentação no aparelho fita, garantiu a segunda colocação do aparelho e nono na classificação geral.
Ao todo, 400 ginastas das
cinco regiões do país participaram
da disputa. As três ginastas representaram o Rio de Janeiro e a Região Sudeste. Amanda e Eduarda
competiram pela primeira vez do

NOVEMBRO
16h às 22h

Nacional. Já Gabriele participou
pela quinta vez da disputa. De
acordo com a técnica, os resultados
expressivos são retrato do compro12

NOSSA EQUIPE FORTE

Nossa equipe forte
O sucesso de toda organização do Canto do Rio também se deve à dedicação do corpo de funcionários que torna o clube um local vivo e agradável.
JAQUELINE FREIRES

Desde 2014, o Canto do Rio
integra a Associação de Clubes
de Niterói (ACN). Ao todo, sete
clubes fazem parte da associação:
>> Clube tem ao todo 27 colaboradores que vestem a camisa e fazem o Cantusca.

Q

uem pensa que é fácil manter

intermédio de um amigo meu que

um clube com mais de 700 sócios

trabalhava aqui. Comecei como ca-

e um público diário de mais de 500

rimbador e hoje chefio meu setor. O

pessoas está muito enganado. Um dos

Canto do Rio é meu segundo lar.”

Clube

Central, Clube Naval Charitas,
Clube Jurujuba, Praia Clube São
Francisco, Iate Clube Icaraí e
Canto do Rio.
A ACN realiza reuniões mensais, com o objetivo de trocar

ção do Canto do Rio se deve ao corpo de

anos, tem um pouco menos de tempo

experiências e integrar os clubes

funcionários que se dedica ao máximo

no Cantusca - 29 anos. O auxiliar de

socialmente e esportivamente.

para manter o Cantusca um local agra-

serviços gerais que trabalha na rou-

dável e aconchegante.

paria do clube vem acompanhando

Além disso, as instituições,

de perto o desenvolvimento dos me-

seus sócios e diretoria têm condi-

ninos que aqui chegam pra treinar.

ções especiais nos eventos dos

Nossa equipe forte tem ao todo
27

colaboradores

distribuídos

nas

Batista Siqueira,

Português,

74

motivos do sucesso de toda a organiza-

João

Clube

áreas de manutenção, apoio, serviços

“Cheguei no clube junto com o

gerais e administrativo. Vamos conhe-

time que ia disputar o Niteroiense.

cer um pouco da história de três dos

Criei minhas filhas e me aposentei

mais antigos e entender porque o Can-

aqui. Adoro esse clube. Faço o que

tusca é tão querido por todos, inclusive

gosto. Tudo que tenho conquistei

eventos dos clubes filiados em

por seus funcionários.

aqui. Meu relacionamento com todos

sua página no Facebook. Acesse

os jogadores sempre foi muito bom.”

e conheça: Facebook/Associação-

Alenilço Nascimento de Araújo,
de 71 anos, é um exemplo claro dessa

Maria Liete dos Santos Ferro,

relação de amizade. O chefe da secreta-

68 anos, tem uma relação antiga

ria está há 45 anos no clube e mesmo

com o Canto do Rio. Funcionária há

aposentado, nem pensa em abrir mão

40 anos, foi admitida após seu mari-

do trabalho. Ele conta que acompa-

do ser contratado como zelador.

nhou muitas mudanças no Cantusca,

“Consegui assinar minha car-

inclusive a construção do Ginásio Au-

teira, estudei, fiz meu segundo grau

xiliar e da Sede Social .

técnico e me aposentei aqui”, contou.

“Acompanhei muitas mudanças
no clube. Cheguei no Canto do Rio por

Agradecemos o apoio de todos
os nossos colaboradores.

clubes parceiros.
A Associação de Clubes de
Niterói divulga os principais

de-Clubes-de-Niterói

>> Representantes de clubes parceiros
reunidos no Canto do Rio.
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GALERIA DO CANTUSCA

Galeria do Cantusca
Confira os melhores momentos do Cantusca em 2018.

FOTOS: DALTON VALÉRIO E SÉRGIO BASTOS

Canto do Rio abre oficialmente Carnaval na cidade de Niterói.

Base do Cantusca vence nas séries ouro e prata do Soccer In Rio.

Para acompanhar atuais demandas,
clube reforma estatuto.

Clube abre temporada com cerca de
200 meninos nas categorias de base.

Lançamento do uniforme do
Cantusca movimenta a cidade.

Alvianil faz ação de internacionalização da marca na Rússia.

Atleta do Cantusca finalista do Prêmio Sou de Niterói, do Globo.

Cantusca comemora do Dia Internacional da Mulher com festa.

Equipes master de vôlei participam
do Carioca e do Brasileiro.

Ginastas do Canto do Rio se destacam em campeonatos diversos.

Cantusca realiza grande festa
para comemorar o dia das mães.

Clube é homenageado pelos serviços
em benefício da juventude de Niterói.
14

PALAVRA DO CONSELHO DELIBERATIVO
SÉRGIO BASTOS

dos apareçam.

agradecimentos, pois em nossas reuniões o

A partir deste cenário, não pode-

comprometimento da maioria sempre se fez

mos deixar de registrar o trabalho hercú-

presente, conforme demonstrado na presen-

leo da Diretoria Executiva, que neste se-

ça marcante nas reuniões realizadas, cuja

gundo mandato, vem procurando sanar

participação e comprometimento efetivo de

todas as pendências herdadas, procurando

todos, diante das responsabilidades que

em tempos difíceis manter em ordem a

cabem a cada um dos conselheiros, foi fun-

saúde financeira do clube, assim como de

damental para que os resultados das deci-

todas as suas áreas de abrangência.

sões fossem concisos e unânimes.
Sem citar nomes, não posso deixar

Nesta hora, o corpo do Conselho
Deliberativo tem um importante papel,

de registrar alguns agradecimentos:

stamos nos aproximando de mais um

que é o de fiscalizar, cobrar quando neces-

- À Mesa Diretora, Comissão Fiscal e Co-

dia festivo de nossa casa centenária.

sário, mas também, na colaboração de

missão de Sindicância do Conselho, respon-

Vamos comemorar 105 anos desse clube,

ideias, iniciativas, suporte e apoio junto a

sáveis

que nos últimos anos vem ocupando espaço

diretoria executiva, visando encontrar

financeiro que tanto precisamos no embasa-

de destaque em nossa cidade.

soluções que possam resolver ou amenizar

mento das nossas decisões.

E

O Canto do Rio, vem pouco a pouco,
conquistando e consolidando cada vez mais

a problemática que naquele momento o
clube esteja atravessando.

pelo

respaldo

técnico,

jurídico/

- Ao nosso Presidente Executivo,
pela forma respeitosa como sempre nos

a sua história, junto de todos aqueles que o

Na qualidade de presidente deste

atende diante das necessidades que surgem.

conhecem. No sucesso dessa trajetória,

Conselho, procurei sempre direcionar as

Finalmente, desejamos ao Glorioso Canto

deve ser reconhecido o trabalho responsá-

discussões dos temas trazidos pela Direto-

do Rio, cada vez mais, momentos de con-

vel por todos aqueles que estão à frente de

ria de forma equilibrada, harmônica, pru-

quistas em sua luminosa caminhada rumo a

sua administração, não nos esquecendo,

dente e principalmente justa, tendo como

um futuro de Luz e Paz.

contudo, da efetiva participação dos sócios

diretriz o nosso estatuto, que é a nossa

de todas as categorias, que confiando no

principal regra de conduta.

trabalho de recuperação realizado, partici-

Com relação aos meus pares do

pam de forma efetiva para que os resulta-

conselho deliberativo, só tenho que tecer

Célio de Azevedo Faria
Presidente do Conselho Deliberativo
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