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Vôlei traz pra Niterói a prata do Brasileiro Master 
Disputa aconteceu em São Paulo e envolveu quase dois mil atletas de 180 equipes brasileiras e uma peruana.  
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O  Canto do Rio foi prata no 

Campeonato Brasileiro Master 

de Vôlei. A competição aconteceu 

entre 18 e 21 de abril, em Santos, 

SP, e envolveu quase dois mil atle-

tas de 180 equipes brasileiras e 

uma peruana. O Cantusca ficou 

com a segunda colocação na catego-

ria 35, sendo eliminado na final em 

um jogo duro contra o RL Sport. 

 A competição é uma das mais 

movimentados do país. No ano pas-

sado, o Cantusca também faturou a 

segunda colocação e nos anos de 

2016 e 2017 trouxe para a cidade a 

medalha de bronze do torneio. 

 “O Master de Santos é um 

temporada na Argentina, foi convi-

dado pelo técnico do Canto do Rio 

para compor o time azul e branco. 

 “É sempre bom fazer parte 

do projeto, infelizmente eu não 

posso estar em todas as competi-

ções, mas já participei de quatro 

torneios máster com a equipe e é 

sempre produtiva a troca de expe-

riências”, contou Thiago que  fina-

lizou elogiando o grupo. 

 Além de Aranha, jogaram a 

final os atletas: Wilson e Bruno 

(centrais), Léo e Welton (pontas), 

Henrique e Richard (opostos) Car-

los e Babington (levantadores) e 

Alexandre (líbero). 

excelente torneio, com alto nível. 

Mesmo na fase classificatória, os 

jogos já começam pesados, pois o 

sétimo e oitavo lugar perdem a vaga 

para edição do ano seguinte, com 

isso, não existe jogo fácil. Chegar à 

final por dois anos consecutivos, e 

fazer a final contra a forte equipe do 

RL Sport nos deixa motivados para 

seguir trabalhando e entender que 

estamos no caminho certo”, ressal-

tou Lindomar Lanes, técnico que é 

auxiliado por Glauco Fabianni. 

 A equipe, composta por 15 

atletas, recebeu um reforço de peso 

para a disputa: o badalado Thiago 

Aranha. O ponta, que jogou a última 

>> Time recebeu reforço do ponta Thiago Aranha que jogou a última temporada na Argentina. Disputa foi na categoria 35.   
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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 

Diretor Social 

Arnaldo Parcifal Nunes de Melo 

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 M. de Campos, 

Oswaldo Luiz C. Veiga e Helio Leocádio. 

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 
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Ginástica tem definidas datas de torneios 
Primeira etapa do Estadual será em maio e Regional Sudeste em julho. 

A  s atletas de Ginástica Rítmi-

ca do Cantusca já têm os pró-

ximos compromissos marcados em 

sua agenda. No dia 18 de maio 

participam de uma seletiva no gi-

násio do clube que avaliará o de-

sempenho das 30 ginastas que es-

tarão no Estadual e ainda fará a 

seleção das melhores para ocupar 

as 16 vagas do Regional Sudeste. 

A avaliação será feita por árbitros 

da Federação de Ginástica do Rio 

de Janeiro. Após a avaliação, a 

equipe técnica fará os ajustes ne-

cessários para as competições. 

Primeiro torneio 

será no final de 

maio 

 A primeira competição acon-

tece no final deste mês. O grupo 

participa da primeira etapa do 

Estadual no dia 25 de maio, na 

Arena Olímpica da Barra da Tiju-

ca. A disputa é dividida em quatro 

etapas. No ano passado, as atletas 

ficaram no segundo lugar geral da 

competição com 54 pódios. Em 

2017 levaram o troféu eficiência, 

entregue a equipe melhor colocada 

na disputa. 

 Já o Regional será entre os 

dias 23 e 28 de julho, em Pindamo-

nhangaba, São Paulo. O Cantusca 

tem 16 vagas no campeonato. O 

torneio seleciona quatro atletas por 

categoria para representar a Regi-

ão Sudeste no Nacional de Ginásti-

ca que também acontece no segun-

do semestre. No ano passado o 

Cantusca classificou três ginastas e 

dessas três, uma conquistou o ouro 

da categoria. 

 As ginastas ainda participam 

de outras competições durante o 

ano de 2019. As datas serão infor-

madas em nossos canais oficiais 

assim que forem divulgadas pelos 

organizadores. Acompanhe tudo 

em: cantodoriofc.com.br e facebo-

ok.com/cantodorio1913. 

>> Ano passado o grupo teve bom desempenho em todos os torneios que participou.  
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Meninas do Cantusca vencem Circuito de Futsal  
Final aconteceu contra o Macaé. Placar final ficou em 2 a 1 para o Canto do Rio. Última formação do clube foi nos anos 80. 
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Q uem pensa que futsal é um 

esporte somente masculino 

está muito enganado. A modalida-

de tem ganhando cada dia mais 

espaço entre as mulheres e no 

Canto do Rio não é diferente. O 

time, recém-chegado para repre-

sentar o clube, levou a melhor no 

Circuito Estadual de Futsal, pri-

meira competição que participou 

com o escudo do Cantusca. O tor-

neio aconteceu no dia 5 de maio, 

no ginásio de esportes do Rio Boni-

to Atlético Clube. Ao todo, 15 equi-

pes de várias partes do Rio de Ja-

neiro participaram da disputa.  

 “As atletas já jogaram tor-

neios universitários juntas e agora 

trouxemos elas para jogar pelo 

clube. É muito gratificante. Na 

primeira disputa a gente já conse-

guiu conquistar o título, isso é 

Participe da liga "Cantusca30", a oficial do Canto do Rio Foot-ball Club, no Cartola F.C. O prêmio 
para o vencedor será revelado em breve! Não fique de fora :)  

>> Foram quatro jogos, quatro vitórias, melhor ataque e melhor defesa.  Equipes de várias partes do Rio participaram da disputa. 

muito legal. A  nossa meta é partici-

par de outros torneios pra depois pas-

sar pro campo”, revelou Marcos Pe-

reira, técnico da equipe.  

Meninas fizeram 

bonito e chegaram 

à final invictas 

 A final aconteceu contra o Ma-

caé. As meninas do Cantusca fizeram 

bonito e marcaram 2 a 1 nas adversá-

rias. Gols de Maria Luiza, aos 5 e 10 

minutos do primeiro tempo. 

 Foram quatro jogos, quatro vi-

tórias, melhor ataque (19 gols feitos) 

e melhor defesa (2 gols sofridos). O 

técnico Marcos Pereira foi escolhido 

como melhor treinador e o prêmio de 

melhor goleira ficou com a atleta 

Stefhany, também do Cantusca. 

 Além do jogo final contra o 

Macaé, a equipe ainda venceu  o 

Quissamã, o São José do Vale do 

Rio Preto e o Magé. Agora, o gru-

po se prepara para outro circuito 

que acontece no dia 7 de julho, 

em Casimiro de Abreu.   

 Desde a década de 80 que o 

Canto do Rio não tinha equipe 

feminina na modalidade.  

 

 REPERCUSSÃO:  A vitória 

repercutiu dentro e fora do país. 

Após a conquista do título, a 

equipe foi convidada para dispu-

tar o World Futsal Champions-

hips, maior torneio de Futsal do 

mundo, com mais de 120 times de  

países diferentes. A competição 

acontece entre 23 e 27 de julho na 

Flórida, Estados Unidos. O grupo 

busca patrocínio para custear 

inscrição, viagens e estadia.  



Parabéns a todos!! 

19 ANDRÉ LUIZ DE MESQUITA F. TAVARES 

20 IARA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO 

20 VINICIUS ANDRE PENHA 

20 DARUIZ CASTELLANI 

23 YVONNE SILVA POMPEU 

23 WALTER JOSE MOREIRA DIAS JUNIOR 

25 LUCIANA ROQUE DUARTE 

26 ELIANE MONTEIRO PEREIRA 

27 ARLENE POMPEU DE SOUZA 

27 CRISTIANE LIBERATO MONTEIRO 

28 HONORINA PEREIRA DOS SANTOS 

28 FERNANDO TARCISO GRANATO NUNES 

30 LUIZ CARLOS PRATES COUTINHO 

31 TANIA MARIA SILVA SIQUEIRA 

31 ODYR ALVES 

AniversariantesAniversariantesAniversariantes   

do do do MêsMêsMês   
MAIOMAIO  

O Canto do Rio parabeniza seus associ-

ados e colaboradores aniversariantes 

do mês de Maio. 

Muita saúde, paz e alegrias, são os 

nossos sinceros votos. 

1 GERSON FERREIRA 

2 ADEMAR BARRETO DE BARROS FILHO 

3 EURICO DOS SANTOS 

3 JOÃO GABRIEL DE MIRANDA LESSA 

4 DENISE REGOENGO DO VALE 

5 DANIEL FURTADO DE O. ARAUJO 

5 MARIA CICERA DE ARAÚJO DA SILVA 

6 VANIA DE LIMA CORTES 

8 CARLA BARBOSA ROCHA 

8 GUIOMAR ORMOND DOS SANTOS 

9 MARIA LUCIA OLIVEIRA RIBEIRO 

9 WALDIR CURY 

11 PATRICIA PINHEIRO ALVES 

13 SÉRGIO MURILO SATURNINO BRAGA 

15 ALEXANDRE VALLADÃO DINIZ 

16 ALMIR FERREIRA DE SOUZA 
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