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Jair Marinho, esse ex-atleta do futebol 

que muitas glórias deu ao nosso país. 

Esse CT projeta a disputa do futebol 

profissional em 2020. As meninas da 

ginástica rítmica, o vôlei máster, as au-

las de natação e hidroginástica – só or-

gulho!  

 E finalmente não podemos deixar 

de destacar o processo eleitoral do clube, 

que ocorreu no mês de outubro, onde os 

associados demostraram através do voto, 

o reconhecimento ao trabalho da nossa 

gestão, onde obtivemos quase 70% dos 

votos válidos. Isso nos dá ainda mais 

responsabilidade, mas acima de tudo, a 

certeza que estamos no caminho certo. A 

Chapa: Cantusca – Juntos para seguir 

em frente, liderada pelo então candidato 

ao cargo de presidente executivo, Carlos 

Alberto Pereira Gomes, conhecido como 

Carlinhos, e Rodney Gomes de Melo, ao 

cargo de vice-presidente executivo se 

sagraram vencedores. O nosso muito 

obrigado! 

 Enfim, estamos encerrando uma 

gestão em dezembro de 2019 e iniciare-

mos uma nova gestão em janeiro de 

2020, mas temos a certeza que a base do 

projeto de recuperação do clube será 

mantida, pois isso é um compromisso da 

gestão eleita. Temos muito a fazer e o 

Canto do Rio, sem sombra de dúvidas, 

continuará a ser pujante e glorioso. Pa-

rabéns!  
 

Cordialmente, 

Rodney Gomes de Melo 

Presidente Executivo 

N o próximo dia 14 de novembro de 

2019, o nosso querido Cantusca 

completará mais uma primavera – 106 

anos de muitas glórias! 

 Mais uma vez queremos destacar 

a atuação impecável de toda Diretoria 

Executiva: Jorge Machado (Vice-

Presidente Jurídico), Alexsandre Sampaio 

(Vice-Presidente de Esportes), Ivan Perei-

ra (Vice-Presidente Financeiro), Maria 

Cícera (Vice-Presidente Social), Arnaldo 

Parcifal (Diretor Social) e Marcos Pereira 

(Diretor de Futebol). Sem os quais os re-

sultados não seriam tão expressivos! 

 Tivemos um ano muito difícil, 

principalmente quando tivemos que para-

lisar as atividades sociais do clube por 

seis meses, motivada por uma ação civil 

pública proveniente de gestões anteriores, 

que tratava das questões relacionadas aos 

bombeiros. Mas com muita determinação 

e empenho conseguimos liberar o clube e 

finalmente destravar e regularizar essa 

questão, que se arrastava por muitos 

anos. Agora o clube está totalmente regu-

lar e apto a eventos de toda ordem. 

 Dentro dessa ótica, a participação 

dos associados, que entenderam a impor-

tância do pagamento da taxa extraordiná-

ria foi fundamental para que pudéssemos 

cumprir os compromissos assumidos com 

a empresa encarregada de executar o 

projeto dos bombeiros. 

 Não menos importante foi à atua-

ção dos conselheiros no âmbito do Conse-

lho Deliberativo, na pessoa do seu presi-

dente, Dr. Célio Faria, rendemos todos os 

nossos agradecimentos. Uma atuação 

imparcial e transparente, onde o Canto do 

Rio sempre esteve acima de quaisquer 

interesses. 

 Queremos enaltecer a parte espor-

tiva, onde se destacam as escolinhas de 

futebol e futsal, que envolve quase 300 

atletas jovens das mais variadas idades e 

ainda a inauguração do CT do Clube, em 

parceria com o Clube Mauá, onde pude-

mos homenagear o bicampeão mundial 

Palavra do PRESIDENTE 
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Bar do CantoBar do CantoBar do Canto   
Seu Seu Seu espaço Gourmet espaço Gourmet espaço Gourmet no no no coração coração coração 

de Niteróide Niteróide Niterói   

O Bar do Canto é um espaço gourmet 

aconchegante, anexo ao Canto do Rio, que 

oferece um ambiente tranquilo para refei-

ções rápidas ou para um bate-papo descon-

traído entre amigos.  

Diversos pratos novos no cardápio e deli-

very pelo Ifood.  

Desconto de 10% e exclusão da taxa de 

serviço para sócios do clube. 

Todas as quartas-feiras Seresta da Melhor 

Idade a partir das 19 horas. Música ao vivo 

todas as sextas a partir das 18h.  

Esperamos por você! 

ACESSE: www.facebook/bardocanto701 
  

Peça OnlinePeça OnlinePeça Online   

    VENHA CONHECERVENHA CONHECER 

Avenida Visconde do Rio Branco, 

701, Centro.  Anexo ao Canto do Rio. 

Telefone: (21) 2717-2148  

SOB NOVA DIREÇÃO
SOB NOVA DIREÇÃO  
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Juntos somos mais fortes 
Trabalho desenvolvido por Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo garantiram o sucesso do Canto do Rio nos 

últimos anos.  Resultados positivos beneficiaram clube. 

U m clube organizado e estru-

turado se faz com pessoas 

comprometidas e bem dispostas. 

Isso é uma realidade no Canto do 

Rio, graças ao entrosamento entre 

Diretoria Executiva e Conselho 

Deliberativo. O clube avançou 

muito nos últimos anos e um dos 

motivos é o empenho de pessoas 

comuns, membros dos dois depar-

tamentos, que sempre estiveram 

comprometidas com o mesmo pro-

pósito: o bem do Canto do Rio. 

 Você poderá conferir nas 

próximas páginas um pouco do que 

foi possível realizar nos últimos 

anos, em especial em 2019, graças 

ao engajamento dos dois setores. 

Não podíamos deixar de reconhe-

cer a importância de ambos no pro-

cesso de engrandecimento do que-

rido Cantusca. 

 O presidente executivo do 

Canto do Rio, Rodney Melo, agra-

deceu o apoio irrestrito nos últi-

mos anos. “Estamos encerrando a 

nossa gestão e não poderíamos 

deixar de render todas as homena-

gens aos membros 

da Diretoria Executiva e Conselho 

Deliberativo, onde na pessoa do 

seu presidente, Dr. Célio Faria, 

abraçamos e agradecemos cada 

conselheiro. Foram momentos difí-

ceis, mas com muita determinação, 

desprendimento e competência, 

conseguimos superar as adversida-

des. Nosso muito obrigado”, disse.  

 Célio Faria, presidente do 

Conselho Deliberativo, também 

deixou seu agradecimento. “Agimos 

sempre em parceria salutar com a 

Diretoria Executiva que se mostrou 

solicita em nos atender diante de 

tudo que era solicitado. Não posso 

esquecer dos meus pares, nobres 

conselheiros, que agora não preciso 

nominar, pois seria um equívoco, 

uma vez que todos sabem de verda-

de, a cota de responsabilidade, de 

renúncia e de contribuição que de-

ram ao clube nestes três anos de 

atuação constante, tempo este, que 

durou nossa vigência.”, salientou.

 Confira nesta edição um pou-

co do trabalho desenvolvido por 

ambos os poderes. 

JUNTOS FOMOS MAIS FORTES 

>> Membros da Diretoria Executiva e presidente do Conselho Deliberativo do Canto do Rio.   
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Conheça os detalhes das grandes turnês para Europa realizadas pelo Canto do Rio nas décadas de 50 e 60. Clube 

participou de várias das chamadas excursões caça-níqueis. 

Uma viagem em nossa história 

>> Formação de 1955. Julio Barbosa é o segundo da esquerda pra direita abaixado.  

Q 
ue o Canto do Rio tem uma 

linda trajetória com o Fute-

bol não é segredo pra nin-

guém, mas nem todo mundo conhece 

as entrelinhas dessa história. As 

décadas de 50 e 60 foram anos im-

portantes para o Cantusca. Temos 

em nossas memórias registros de 

grandes viagens realizadas em dife-

rentes temporadas. Vamos conhecer 

um pouco mais desses registros? 

 Nas décadas de 50 e 60 não 

havia tantos campeonatos, nem tan-

tas rodadas nas competições que 

eram realizadas no Brasil, diferente 

do que acontece nos dias de hoje. 

Por isso, era muito comum os times 

brasileiros saírem em excursões com 

seus atletas. O Canto do Rio partici-

pou de várias dessas saídas, chama-

das de Excursões Caça-Níqueis. 

 A primeira viagem registrada 

aconteceu no ano de 1955, dois anos 

após a conquista do Torneio Início 

do Carioca, nosso título mais impor-

tante. A equipe, comandada por Ze-

zé Moreira, saiu de terras brasilei-

ras em setembro de 1955 e só retor-

nou no final de novembro. O grupo 

fez uma turnê pela Europa, onde 

jogou vários amistosos e um Torneio 

Quadrangular. Os atletas enfrenta-

ram times de países como França, 

Espanha, Suíça, Suécia, Inglaterra, 

Tchecoslováquia, Polônia e Rússia. 

 O meia Julinho Barbosa par-

ticipou desse torneio. Hoje, com 85 

anos, o camisa 8 conta que esse tipo 

de viagem era comum na época. 

 A segunda excursão aconte-

ceu em 1958. Não temos muito re-

gistros desse período, mas de acordo 

com dois dos programas oficiais, 

aconteceram pelo menos dois jogos 

em Londres. Um deles foi contra o 

Tottenham Hotspur Football Club, 

no Estádio White Hart Lane. O ou-

tro foi feito contra o Chelsea, no es-

tádio dos adversários. 

 Em 1961, o clube realizou 

outra excursão, também de quatro 

meses. A equipe fez uma série de 

jogos, a maioria contra equipes ama-

doras. O time esteve na Espanha, 

Bélgica, Alemanha, França, Suíça, 

Hungria, Finlândia, Suécia, Norue-

ga e Dinamarca. Das 25 partidas, 

venceu 16, empatou 3 e perdeu 6. O 

jogo com o placar mais elástico acon-

teceu em 02 de junho de 1961, con-

tra o Hamar, da Noruega. O Cantus-

ca marcou 13 a 3 nos adversários.  
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 “Fizemos uma série de jogos 

em diferentes países. Lembro-me 

de algumas partidas, como, por 

exemplo, uma que fizemos na Sué-

cia contra Aicar e vencemos. Outro 

jogo que me marcou foi contra o 

Arsenal, em Londres. Esse jogo 

perdemos de 3 a 1”, revela Julinho. 

 “Nós chamávamos muito a 

atenção por sermos conterrâneos do 

Pelé. Onde chegávamos, sempre 

nos associavam a ele, por sermos 

brasileiros e jogadores de futebol”, 

contou o ex-atleta. 

>> Programações oficiais de dois jogos 

que aconteceram em Londres, em 1958. 

 

UMA VIAGEM EM NOSSA HISTÓRIA 
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Presidente Rodney Melo faz balanço das últimas duas gestões e projeta próximos anos ao lado de Carlinhos, presi-

dente eleito. Nova fase terá início em 2 de janeiro de 2020. 

Uma nova etapa à caminho 
UMA NOVA ETAPA À CAMINHO 
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Principais Principais Principais ConquistasConquistasConquistas   

mais recentes. 

 “Solucionar, equacionar e 

regularizar a questão da licença 

dos bombeiros foi muito importan-

te, pois colocou o clube apto para 

realizar qualquer tipo de evento. 

Outro assunto que merece ser des-

tacado foi a inauguração do nosso 

Centro de Treinamento, em parce-

ria com o Clube Mauá, que propor-

cionará a participação do futebol 

profissional em 2020”, destaca. 

 De acordo com ele, a nova 

gestão dará continuidade ao traba-

lho iniciado, prosseguindo com as 

parcerias esportivas, tanto dando 

sequência às modalidades atuais, 

quanto buscando meios para viabi-

lizar o futebol profissional mascu-

lino e feminino. 

 Nas questões relacionadas 

ao funcionamento do clube, o obje-

tivo será incrementar as ativida-

des sociais de forma a integrar e 

socializar os associados ainda 

mais. Outro desafio será a busca 

de meios viáveis para o equaciona-

mento do passivo fiscal. 

 “O sócio pode esperar da 

nossa parte uma gestão focada e 

determinada e ter a certeza que 

daremos continuidade a base do 

projeto de recuperação do clube”, 

garantiu Rodney. 

 A posse da nova Diretoria 

Executiva e Conselho Deliberativo 

será no dia 2 de janeiro de 2020.  

senvolvido ao longo das duas últi-

mas gestões. 

 Em conversa com nossa 

equipe, o atual presidente fez um 

balanço dos últimos anos. Vários 

pontos foram destacados como 

por exemplo, a revitalização, re-

forma e ampliação dos espaços do 

clube, mas de acordo com ele, as 

principais conquistas foram as 

A pós seis anos sob a liderança 

de Rodney Gomes de Melo, o 

Canto do Rio dará início, em janei-

ro de 2020, a uma nova fase. Essa 

etapa, administrada por Carlos 

Alberto Pereira Gomes, presidente 

eleito, contará com a experiência 

do atual presidente, escolhido vice, 

que atuará ao lado de Carlinhos, 

dando sequência ao trabalho de-

Recuperação e revitalização dos espaços do clube (Parque Aquático, Campo 

Society, Salão Nobre, Passeio Lateral, salas diversas, ginásios e banheiros). 

Retomada dos eventos sociais (julho de 2019) após conclusão da instalação 

de sistema de combate a incêndios. 

Renovação do Contrato de Locação com a Universidade Anhanguera garan-

tindo estabilidade financeira imprescindível ao clube. 

Manutenção do Projeto de Futebol e Futsal que atende quase 300 jovens 

entre 6 e 17 anos de idade. 

Parceria importante com o Clube Mauá, onde atualmente funciona o Centro 

de Treinamento do Cantusca. 

>> Rodney Melo e Carlinhos: atual e futuro presidentes do Cantusca. 
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comportando um extintor cada 

ponto. O sistema incorporou to-

das as áreas do clube e teve o 

custo estimado em R$400 mil. 

 A licença foi emitida no dia 

19 de junho deste ano e tem vali-

dade até 22 de julho de 2024. O 

documento atesta a existência e o 

funcionamento dos dispositivos 

de segurança previstos na legis-

lação. Com este certificado, o clu-

be está apto a realizar ou sediar 

eventos de diferentes portes. 

 “Um ponto importante a ser des-

tacado é que agora o clube está 

apto para qualquer tipo de evento 

e neste sentido estaremos buscan-

Além do cumprimento das determinações legais, o Projeto de Combate à Incêndios tem a importante função de 

proteger a integridade física de quem circula pelo Canto do Rio, bem como prevenir danos ao patrimônio. 

Mais um desafio vencido 

>> Sistema tem quase 400 metros de rede e abrange todas as áreas do clube. 

T ivemos alguns desafios no 

ano de 2019, e um dos mais 

importantes aconteceu no final de 

fevereiro, quando nossos eventos 

públicos foram suspensos por deli-

beração de uma liminar provenien-

te de uma ação civil pública de 

2009. Essa ação determinava a 

interrupção dos eventos com públi-

co e música ao vivo, sob pena de 

multa de R$100 mil por evento, 

caso houvesse descumprimento da 

determinação judicial.  

 O retorno das atividades 

aconteceu em julho, após uma sé-

rie de adaptações e conclusão da 

implantação do Projeto de Comba-

te a Incêndios, exigido pelo Corpo 

de Bombeiros para emissão do Cer-

tificado de Aprovação do CBMERJ. 

Para cumprir as exigências, foram 

instalados quase 400 metros de 

rede com 25 pontos de hidrantes, 

MAIS UM DESAFIO VENCIDO 
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Retorno dos Eventos 

>> Ao todo foram 25 pontos de hidran-

tes, comportando um extintor cada. 

Licença é válida 

por cinco anos 

do meios de viabilizá-los numa 

grade de atividades sociais para 

agradar todos os gostos e faixa etá-

ria”, salienta Rodney Melo, presi-

dente do Cantusca. 

 Bem mais que o cumprimen-

to das determinações legais, o pre-

sidente ressalta que o projeto, ago-

ra totalmente implantado, tem a 

importante função de proteger a 

integridade física de quem circula 

pelo Canto do Rio, bem como pre-

venir danos patrimoniais nas de-

pendências do clube. 

 Depois de totalmente im-

plantado e a licença devidamente 

emitida, as Domingueiras, Seres-

tas e eventos de música ao vivo, 

puderam voltar a acontecer. 

 Uma das medidas tomadas 

pela diretoria para atrair de volta 

o público foi a redução dos valores 

dos ingressos nos primeiros even-

tos. Além disso, o sócio (que tem 

entrada gratuita) recebeu o comu-

nicado oficial em seus endereços 

cadastrados.  
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NOSSA MAIS NOVA CASA 

Nossa mais nova casa 
Centro de Treinamento já está sendo usado pelos atletas da base e em 2020 será o local de treino 

do futebol profissional. Espaço será usado por pelo menos dez anos. 
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>> Espaço possui cinco campos, quatro vestiários, uma sala administrativa e uma de reunião. 

 Jair Marinho, além de jogar 

pela Seleção Brasileira em 1962, 

treinou no Canto do Rio no ano de 

1953, quando tinha apenas 17 

anos. A passagem do craque pelo 

alvianil foi curta, mas muito im-

A gora, os atletas de futebol do 

Cantusca podem contar com 

uma superestrutura para treinos 

de alto nível. O clube inaugurou em 

setembro, seu mais novo Centro de 

Treinamento, que já está sendo 

usado pelos atletas da base e em 

2020 será a casa do futebol profissi-

onal. O local recebeu o nome do bi-

campeão mundial Jair Marinho. 

 O Centro de Treinamento 

funciona junto ao Clube Mauá, em 

São Gonçalo, e será usado pelo 

Cantusca por pelo menos dez anos. 

O espaço possui cinco campos, qua-

tro vestiários, uma sala adminis-

trativa e uma de reunião. Ainda há 

um estacionamento externo. 

portante, tanto para o clube, quan-

to para o Jair. Ele conta que foi 

num treino desses, no Cantusca, 

que ele foi visto jogando e rapida-

mente convidado para jogar no 

Fluminense, seu primeiro clube 

Espaço foi inau-

gurado em 14 

de setembro e 

recebeu na oca-

sião a presença 

de autoridades 

e do próprio Jair 

Marinho, que 

empresta seu 

nome ao CT. 

profissional, onde ficou por dez 

anos.  Pelo Tricolor ganhou o 

Campeonato Carioca de 1959 e 

dois Torneios Rio-São Paulo em 

1957 e 1960. Depois do Fluminen-

se, Jair jogou ainda no Portuguesa, 

Corinthians, Vasco da Gama, 

Campo grande e no Peru.  
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Mais um campo pra chamar de nosso 
Projeto que transformará a Concha Acústica em um grande Centro Esportivo também beneficiará o Canto do Rio. 

Secretário de Esportes afirma que toda estrutura estará à disposição do clube.   

PARQUE OLÍMPICO MUNICIPAL 

E m breve, Niterói será pre-

senteado com um moder-

no Parque Olímpico e o Canto do 

Rio será um dos grandes benefi-

ciados. O projeto, que transfor-

mará a Concha Acústica em um 

grande Centro Esportivo, abri-

gará um campo de futebol com 

medidas oficiais, dois vestiários 

e arquibancada para em torno 

de 400 espectadores, um ginásio 

poliesportivo com capacidade de 

duas mil pessoas e quadras de 

areia e tênis.  

 O evento de abertura de 

licitação para início das obras 

aconteceu em outubro deste ano 

e teve a presença de represen-

tantes do Canto do Rio e de pro-

jetos esportivos da cidade. De 

acordo com o secretário de Es-

porte e Lazer, além de sediar 

grandes eventos esportivos e 

abrir espaço para iniciação no 

esporte, o centro também foi 

pensado para atender aos times 

da cidade.  

 “Esse novo parque que 

iremos em breve inaugurar será 

a extensão do Canto do Rio. Nós 

vamos dar toda estrutura neces-

sária para que o Canto do Rio 

possa usufruir da melhor forma 

possível. Até porque, quando  

colocamos o campo, nós pensa-

mos muito no Canto do Rio e no 

Bela Vista, times que represen-

tam Niterói no Campeonato Ca-

rioca de divisões. Toda estrutura 

do ginásio e do campo, vão estar à 

disposição do nosso clube querido 

e nós não vamos abrir mão disso”, 

garantiu o secretário Gallo. 

 O Parque Municipal terá ao 

todo 30 mil metros quadrados. A 

tradicional Concha Acústica será 

preservada. O valor estimado da 

obra é de R$ 90 milhões. 

nossa cidade em termos de esporte. 

Com certeza será uma parceria de 

sucesso, onde poderemos ampliar o 

nosso horizonte em termos de des-

cobrir jovens talentos nas mais 

diversas modalidades esportivas e 

projetar Niterói ainda mais como 

uma celeiro de grandes atletas”, 

salientou o presidente. 

O Parque 

Olímpico abri-

gará um cam-

po de futebol 

com medidas 

oficiais, dois 

vestiários e 

arquibancada 

para quase 

400 pessoas. 

Ainda haverá 

um ginásio e 

duas quadras. 

O presidente do Canto do Rio, 

Rodney Melo, destacou a impor-

tância do Parque Olímpico para o 

clube. “Há muitos anos esperáva-

mos um projeto esportivo desse 

porte. Estamos muito felizes pelo 

fato do Canto do Rio ter sido pen-

sado neste projeto, dentro do que 

o Cantusca representa para a 

>> Abertura de licitação aconteceu em outubro deste ano. 
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FÁBRICA DE TALENTOS DO CANTUSCA 

Nossa Fábrica de Talentos 
Desde 2015, cerca de 50 meninos foram encaminhados à grandes clubes do Futebol Brasileiro. Atualmente, 280 

atletas entre 6 e 17 anos de idade treinam em nossas categorias de base. 

A 
 fabrica de talentos do 

Cantusca está funcionan-

do a todo vapor. Temos a 

honra de fazer parte da vida de 

centenas de jovens que sonham 

um dia chegar longe no Futebol. 

Atualmente, 280 meninos entre 6 

e 17 anos treinam em nossas cate-

gorias de base. Muitos chegam ao 

clube através das tradicionais pe-

neiras, outros se destacam nas 

escolinhas e são avaliados para 

seguirem para as equipes.  

 Desde 2015, cerca de 50 des-

ses meninos foram encaminhados 

para grandes clubes do Futebol 

Brasileiro. Três deles ainda este 

ano. Bernardo Veiga é um deles. 

Dono de um talento diferenciado, o 

jovem treinou no Canto do Rio des-

de sete anos de idade, e hoje, com 

11, faz parte do sub-11 do Fla-

mengo. Gustavo Machado e Pedro 

Ribeiro, ambos de 13 anos, tam-

bém se destacaram. Gustavo foi 

aprovado para fazer parte do 

Canto do Rio com 11 anos e Pedro 

chegou ao clube no início de 2019. 

Ambos chamaram a atenção pela 

qualidade técnica e rapidamente 

foram encaminhados ao sub-13 do 

Grêmio. 

 O trabalho de desenvolvi-

mento feito com os atletas faz to-

da diferença. De acordo com Mar-

quinhos Pereira, diretor de Fute-

bol do Cantusca, é ele que dá con-

dições do jogador se aperfeiçoar e 

atingir o nível procurado por 

grandes clubes.  

 “A qualidade dos nossos 

jogadores é muito boa. O trabalho 

que desenvolvemos é técnico, tático 

e físico. Nossa metodologia é sistê-

mica e analítica. É esse trabalho 

que dá o desenvolvimento necessá-

rio para o atleta disputar pelo Can-

to do Rio ou para possíveis negocia-

ções”, explica Marquinhos. 

 O bom relacionamento com 

os demais clubes também é um 

diferencial. Já saíram do Canto do 

Rio jogadores para times como Co-

ritiba, Atlético Paranaense, Vasco, 

Flamengo, Botafogo, Fortaleza, 

Fluminense, Grêmio, América RJ, 

Primavera, entre outros. 

 Os resultados positivos se 

devem a muitos fatores, entre eles 

a estrutura disponível para treinos 

e ao acompanhamento feito por 

profissionais qualificados como 

fisioterapeutas, preparadores físi-

cos e psicólogos.  

>> Bernardo Veiga chegou no Cantusca com sete anos, hoje treina no Flamengo. 

SP
O

R
TO

N
 

P
A
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>> Gustavo Machado e Pedro Ribeiro cha-

maram a atenção pela qualidade técnica e 

foram encaminhados ao Grêmio. 
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Kannigia (2007) Meia  Ryan (2004) Lateral Esquerdo  Rhuan (1999) Atacante 

Daniel (2008) Lateral Esquerdo  Murilo (2006)  Willian Vianna (2002) Zagueiro 

Kaio (2007) Lateral Direito  Rodrigo (2006) Goleiro   

Murilo (2007) lateral esquerdo  Danilo (2007) Atacante Bernardo Veiga (2008) Atacante  

Felipe (2008) Volante    

Miguel Reis (2010) Atacante Gustavo (2002) Zagueiro  Raphael Oliveira (2002) Atacante  

Gabriel (2007) volante  Gustavo Brazil (2006) Meia   

Kauê (2010) atacante  Pedro (2006) Atacante  Erik Rebello (2005) Lateral direito 

Erik (2010) atacante    

Gabriel (2008) Goleiro  Gabriel Rock (1999) Lateral  Caio Pacheco (2000) Lateral direito 

Davi (2006) Goleiro  Diego Falcão (1999) Meia  

-- -- Fabrício (2000) Goleiro  

GrêmioGrêmioGrêmio   

BotafogoBotafogoBotafogo   FluminenseFluminenseFluminense   

FlamengoFlamengoFlamengo   

PrimaveraPrimaveraPrimavera   

CoritibaCoritibaCoritiba   

Atlético CearenseAtlético CearenseAtlético Cearense   

América RJAmérica RJAmérica RJ   Boa VistaBoa VistaBoa Vista   

Veja quem já saiu doVeja quem já saiu doVeja quem já saiu do   
 CantustaCantustaCantusta 

Bem mais que fabricar talentos, nós temos o compromisso de realizar sonhos. Confira abaixo a relação de 

atletas que começaram conosco nos últimos quatro anos e hoje estão voando alto em outros grandes clubes. 

Athletico Paranaense Athletico Paranaense Athletico Paranaense    
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Para brilhar ainda mais 
PARA BRILHAR AINDA MAIS 

R
IC

A
R

D
O

 B
U

FO
LIN

 

“Minha meta era chegar em uma 

final e eu acabei ficando em quatro 

finais e ainda ser a campeã geral. 

Fiquei muito feliz.” concluiu. 

venho me preparando desde o iní-

cio do ano, com muito treino, e sa-

ber que o trabalho está dando cer-

to é muito bom. Representar o es-

tado e, depois de tanto tempo, ser 

a atleta que subiu no lugar mais 

alto do pódio, foi muito importante 

parta mim”, comemorou Maria. 

M otivo de orgulho? Sim, nós 

temos! E em meio a tan-

tos momentos esplendorosos, não 

podíamos deixar de destacar um 

título muito especial e que fez o 

nosso Cantusca brilhar ainda 

mais. Após garantir dois ouros nos 

aparelhos bola e arco e um bronze 

na fita, Maria Beatriz de Souza, 17 

anos, conquistou o primeiro lugar 

no Campeonato Brasileiro de Gi-

nástica Rítmica, na categoria adul-

to (nível 2), título que não vinha 

para o estado do Rio de Janeiro há 

mais de 20 anos.  

 “O Campeonato Brasileiro é 

um dos campeonatos mais impor-

tantes da Ginástica Rítmica. Eu 

Primeira colocação de ginasta do Cantusca no Brasileiro é motivo de orgulho para o clube e para o estado do Rio 

de Janeiro. Último ouro veio há mais de 20 anos. Feito aconteceu em julho deste ano. 

>> Maria Beatriz é destaque da equipe Happy Gym que tem ao todo 45 ginastas. Atleta coleciona inúmeros títulos. 

Ginasta avançou ao 

grupo de elite da 

Ginástica Brasileira 

 O feito fez com que a ginasta 

avançasse ao nível 1 da categoria, 

grupo de elite da Ginástica Brasi-

leira, onde competem grandes no-

mes do esporte. 

 Apesar de jovem, Maria cole-

ciona inúmeros títulos, dentre eles 

o Nacional de 2014, outro muito 

importante, e ainda vários ouros 

no Estadual, onde vem faturando 

as primeiras colocações desde 

2012. A ginasta compõe a equipe 

Happy Gym, única federada da 

região, que tem ao todo 45 ginas-

tas, entre federadas e iniciantes, 

treinadas pelas técnicas Gisele 

Matta, Vanessa Dornellas, Ferna-

da Marzoque e Khadine Santana. 
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Que Que orgulhoorgulho  fazer aniversário fazer aniversário 

junto com você junto com você :) :)   

www.cantodoriofc.com.br     |     Facebook/cantodorio1913 

Temos a honra de comemorar nosso aniversário 

junto com você, sócio e colaborador aniversariante 

do mês de novembro.  

Muita saúde, paz e alegrias, são os nossos sinceros 

votos. 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

6 

8 

8 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

13 

14 

15 

ROBERTO OTTO ALVIN THIELE 

ARLEI BAPTISTA MONTEIRO 

MARCUS EDUARDO C. GODINHO 

MARCELINO DA SILVA CARVALHO 

NELIO PEREIRA DA SILVA 

ALEXANDER DUARTE DA SILVA FONTES  

LUIZ HENRIQUE MOL DUTRA 

ANA CAROLINA COPOLILLO B. MOREIRA 

HELDER DA SILVA ARAUJO 

HELIO LEOCADIO 

MARCELO ANTONIO P. MIRANDA 

ALEXANDRE TEIXEIRA OLIVEIRA 

VINICIUS DA SILVA BARROS 

MARCIA DE MOURA COUTINHO 

DIEGO MARINHO SANTOS 

ANDERSON ROBERTO A. DA S. CASTRO  

JOÃO LOPES DA SILVA FILHO 

SEBASTIÃO CARLOS DONATO 

CARLOS ALBERTO MOREIRA DE CAMPOS  

MILTON CASUO OKAMURA 

15 

15 

15 

16 

18 

19 

19 

21 

22 

22 

22 

23 

25 

27 

27 

27 

28 

29 

29 

30 

ROSELY MARIA MACHADO DE OLIVEIRA 

ANDREA DE ALCANTARA ALMEIDA 

LUNNA MARTINS RAMOS 

MICHEL MATTAR FILHO 

DIRCE MARIA SEABRA TEIXEIRA  

SANDRA MARIA R. DIB TANAKA 

ADAILTON BASTOS PIMENTA 

STELLA MARIS ORTIZ FURTADO 

JOSE LUIZ ROSA DE MEDEIROS  

VALECIA DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA 

MAURO EDUARDO DE SOUZA 

MARIA LIETE DOS SANTOS FERRO  

ANGELA FERREIRA  

JANE CARLA ROCHA GUIMARÃES 

SHEILA SILVA S. MAGALHÃES 

MARCIO FERNANDO GONÇALVES 

JAIR SOARES BARCELLOS  

ROSANGELA APARECIDA F. SOUZA SANTOS  

RITA BEZERRA DOS SANTOS 

SUMARA MILWARD S. SANTOS 
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Baile da Tropicália é sucesso 

entre foliões do Cantusca.  

Base do Futsal faz bonito na Série 

Ouro do Campeonato Carioca.  

Ginástica Rítmica  conquista dezenas 

de medalhas no Estadual. 

Cantusca recebe Fluminense 

para amistoso no Mauá. 

Bloco do Cantusca anima ruas 

do Centro de Niterói. 

Projeto com categorias de base 

atende em média 280 jovens.  

Eventos de música voltam com 

tudo no Canto do Rio. 

Time Feminino vence invicto 

Circuito Estadual de Futsal. 

Dia dos pais no Cantusca  lota 

clube. Evento foi sucesso total. 

Cantusca realiza festa de dia das 

crianças com muitas atrações. 

Piscinas são opção de lazer de 

terça à domingo no Cantusca. 
Vôlei Master se destaca em dife-

rentes campeonatos da categoria. 

Relembre conosco os melhores momentos de 2019 

Galeria do Cantusca 

GALERIA DO CANTUSCA 
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 Cobramos, demos prazos, busca-

mos explicações, debatemos e votamos, 

sempre buscando o melhor para esse ado-

rável clube, que  há mais de cem anos nos 

recebe de portas abertas. 

 E na busca incessante do melhor, 

discutimos algumas vezes de forma calo-

rosa, porém sempre respeitosa, e desta 

maneira intervimos, ouvimos, conciliamos 

e ao final decidimos o melhor naquele 

momento especifico. 

 Saímos dessa nova função que a 

vida nos apresentou com a consciência 

tranquila, pois todos os conselheiros que 

compuseram e que compõe ativamente as 

seções ordinárias e extraordinárias do 

conselho têm o sentimento de dever cum-

prido, e eu particularmente saio pessoal-

mente mais fortalecido diante do desafio 

assumido. 

 Desta forma, o Canto do Rio, nes-

tes três últimos anos avançou e muito, na 

solidificação de seus projetos, na solução 

de pendências pretéritas deixadas por 

outras administrações, bem como das 

atuais, que foram encaradas de forma 

objetiva e responsável. 

 Agimos sempre em parceria salu-

tar com a Diretoria Executiva que se mos-

trou solicita em nos atender diante das 

E stamos chegando ao final de um ciclo 

diante da nossa função à frente do 

Conselho Deliberativo. Fizemos tudo que 

foi possível para manter, junto com meus 

pares, o clube dentro das normas que uma 

casa como o Canto do Rio merece. 

 Não foi fácil, é verdade, pois mui-

tas vezes temos que ser firmes na busca 

da transparência, da verdade, do que é 

certo, afinal não respondemos por nós 

somente, mas respondemos por grande 

parcela dos associados que depositaram 

sua confiança em nosso trabalho. E assim 

foi feito, doa a quem doer!  

solicitações. Tanto que enfrentamos e supe-

ramos pendências que se perpetuavam ao 

longo dos anos, como foi o caso do Projeto 

dos Bombeiros, que hoje é uma realidade 

superada em nosso clube. 

 Enfrentamos por último, de forma 

clara e transparente, um processo eleitoral 

recente para escolha da nova diretoria para 

o triênio 2020/2022, não deixando dúvidas 

quanto ao seu resultado, nem quanto ao 

trabalho de fiscalização do Conselho. 

 Deixamos para a próxima diretoria 

eleita no último pleito, nossos votos de su-

cesso, registrando ainda que os temas trazi-

dos em sua maioria foram saneados, dife-

rentemente de quando recebemos o Conse-

lho cheio de pendências. 

 Procurei como presidente do Conse-

lho fazer o melhor, guiado pelos ensinamen-

tos deixados pelos meus saudosos pais e 

pelo bom exemplo que preciso deixar para 

minha família e amigos. 

 No mais, desejo a todos os sócios 

Cantorrienses, que continuem a acreditar 

neste grandioso clube centenário, porque 

embora muito já tenha sido feito, o melhor 

ainda estar por vir. Acreditem! 
 

Cordialmente, 

Célio de Azevedo Faria 

Presidente do Conselho Deliberativo 
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Palavra do CONSELHO DELIBERATIVO 
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