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CARTA AOS ASSOCIADOS 
 

Inicialmente, desculpem pelo atraso desta edição de nosso Jornal e também pelo atraso na atualização do 
nosso site, que está sendo realizada agora. Esses trabalhos são realizados voluntariamente por mim e, apesar 
dos esforços, nem sempre posso dar às atividades da AV-Rio a prioridade que gostaria e que os Associados 
merecem.  
 
Aliás, este é um tema que merece a atenção de todos os Associados: o dia a dia da AV-Rio – programação e 
realização de eventos, gestão administrativa e financeira, divulgação por e-mails, manutenção do site e jornal 
mensal, acompanhamento de atividades, etc. – é tocado por pouquíssimos e abnegados associados que ocupam 
cargos na Diretoria Executiva. Se mais Associados pudessem, efetiva e voluntariamente, dispor de uma 
pequena parcela de seu tempo para assumir algumas dessas tarefas, certamente a AV-Rio teria uma gestão 
muito mais ágil, rica e eficaz. Estamos, praticamente, trabalhando na base do “só duas ou três andorinhas 
fazendo o verão”. 
 
Em 2009, apesar de todas as dificuldades, principalmente quanto à obtenção de locais mais adequados e de 
mais fácil acesso, conseguimos manter nossa série mensal, os Encontros da AV-Rio, e nossos Saraus, e por 
isso somos gratos à UNIRIO, na pessoa do diretor da Escola de Música Prof. David Korenchendler. 
Conseguimos montar e fazer a estréia da nossa Orquestra de Violões da AV-Rio. Conseguimos produzir 
nosso terceiro CD, que será lançado agora em março e traz como destaque a participação especial de Fábio 
Zanon, homenageia os 80 anos de vida de Jodacil Damaceno e ainda traz o primeiro registro fonográfico de 
nossa Orquestra, além de outras atrações de relevo no meio violonístico. 
Refizemos nosso ‘site’ na Internet, que está muito mais agradável de ver e mais fácil de nele se navegar, e 
isto a custo zero, devidos à boa vontade e ao excelente relacionamento que temos com nossa ‘web designer’, 
Ingrid Cariello. 
Não podemos esquecer que, graças ao sucesso inicial em 2008, a Rádio MEC FM, ao longo de 2009, manteve 
em sua grade o programa semanal “Violões em Foco”. Também o projeto AV-Rio Social consolidou-se nos 
núcleos onde se realiza, com a conclusão do primeiro ano do curso de iniciação à teoria musical e ao estudo do 
violão, beneficiando cerca de 50 alunos que, normalmente, não teriam condições financeiras para atenderem a 
um curso dessa natureza. Para nossa satisfação, já gerou até um primeiro conjunto violonístico, a Camerata 
São Francisco de Assis, que estreou no final do ano no núcleo de Bento Ribeiro. 
Ainda a destacar, a conclusão do processo de regularização fiscal/legal da Av-Rio, que agora está com sua 
contabilidade devidamente registrada e em dia, já possui Alvará da Prefeitura e pode fornecer certidões 
negativas da Receita Federal, INSS, FGTS, Dívida Ativa etc. Somos agora, de fato e de direito, uma 
sociedade plenamente regular de acordo com as leis do País. 
 
2010 prenuncia-se com muitos bons ventos! Posso antecipar que em março realizaremos em tradicional sala 
de concertos de nossa Cidade um grande evento, comemorando nosso 9º aniversário, a realização de nosso 
100º Encontro e lançando oficialmente o terceiro CD. Em breve serão divulgados detalhes completos dessa 
grande festa para a qual todos estão convidados desde já, pois Associados terão direito a entrada franca. 
Já estão asseguradas a continuação de nossa parceria com a Rádio MEC FM, assim como a continuidade do 
projeto AV-Rio Social, agora com turmas de primeiro e segundo ano do curso. 
Também estamos com ótimas e reais perspectivas de conseguir um novo local para a nossa série mensal de 
Encontros, local esse de excelente qualidade, bem localizado e de facílimo acesso (metro, ônibus, 
estacionamento), bem como temos adiantados entendimentos para trazer neste ano duas ou três atrações 
internacionais. Outras ações em curso deverão propiciar a obtenção de novo local para a realização de nossos 
Saraus, também melhor localizado e de acesso mais conveniente. Assim que essas negociações cheguem a 
bom termo, daremos a devida divulgação. 

continua pág. 2 

 
 



Estamos de fato muito esperançosos para 2010. Mas, para que isso se concretize e torne-se permanente, é imprescindível e fundamental que os 
Associados prestigiem com sua presença os Encontros e Saraus, principalmente. Será muito frustrante se as entidades com quem estamos 
obtendo cessão de espaço para nossos eventos venham a cancelar os acordos porque o público que os freqüenta é mínimo, irrisório, não 
justificando a manutenção do programado. É condição ‘ sine qua non’ a existência de boa média de público nestes eventos e isto depende 
unicamente de você, Associado da AV-Rio. 
 
Outra questão que se impõe é a regularidade no pagamento das semestralidades. Hoje, temos 133 Associados ativos, mas apenas 80 deles em dia 
com as semestralidades (2.ª de 2009 paga). Ou seja, temos uma taxa de inadimplência de 40%.  
Manter a AV-Rio como sociedade regularmente estabelecida e com seus registros fiscais/legais em dia, manter um site atualizado no ar, etc., gera 
custos. São taxas a serem pagas, honorários de contador, arcar com algumas pequenas ajudas de custo para quem é de fora do Estado e se dispõe a 
se apresentar nos concertos, pequenas despesas acontecem (copiagem dos programas dos eventos, despesas de locomoção a serviço da AV-Rio, e 
outras). Ninguém que trabalha na AV-Rio é remunerado. Apenas o Coordenador da Orquestra recebe pequena ajuda de custo mensal, variável em 
função da quantidade de ensaios do mês, mas isto é custeado por contribuições mensais específicas para este fim que os integrantes da Orquestra 
fazem. Mesmo assim, como ainda não temos número de integrantes suficiente, em alguns meses o caixa da AV-Rio tem que subsidiar 
parcialmente essa ajuda de custo. 
Nossa única fonte de receita continua sendo as contribuições dos Associados, já que nenhum dos eventos que promovemos gerou receitas nos três 
últimos anos. Nenhuma verba de patrocínio, de quem quer que seja, foi recebida. E todos os eventos tiveram entrada franqueada ao público. A 
efetiva participação financeira dos Associados é fundamental para a existência da AV-Rio. 
Renovamos aqui nosso apelo já tantas vezes feito: é fundamental pagar em dia, como também é bastante desejável que os Associados atuais 
atuem no sentido de ampliar nosso quadro social. Convidem seus amigos a associar-se a nós. Você estará ampliando as possibilidades de convívio 
com suas amizades, além de ter a possibilidade de ampliar seu próprio círculo e o deles. 
 
Encerro desejando a todos um Próspero e Feliz 2010 e que os bons ventos que acima citamos se concretizem, em benefício de nossa AV-Rio e do 
nosso querido violão 
 

Janeiro, 2010 
Julio de Cepêda 

Diretor - Presidente 
 

AGENDA JANEIRO 2010 
 

30  - 15:30/18:00 hs. - Sarau da AV-Rio (**).Traga seu violão e venha tocar conosco. 
UNIRIO – Prédio da Escola de Música – Sala Alberto Nepomuceno – Av. Pasteur, 436 Fundos – Praia Vermelha – Urca. 
16, 23 e 30 – Orquestra de Violões da AV-Rio – Ensaios abertos ao público. Entrada Franca. 
Dia 16 – das 14:00 às 16:30 horas / Dia 23 – das 15 às 17:00 / Dia 30 – das 13 às 15:30 horas 
UNIRIO – Prédio da Escola de Música – Sala Alberto Nepomuceno– Av. Pasteur, 436 Fundos – Praia Vermelha/Urca – Rio de 
janeiro/RJ. 
 
(**) Os Saraus são abertos aos associados e público em geral. Entrada Franca. 
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Informações para esta Agenda enviar até o dia 20 do mês 
anterior, pelo e-mail avrio@av-rio.org.br 

 
Venda de CDs - Promoção Especial 

“Violões da AV-Rio” 
 

Volume 1 – lançado em 2002, é hoje item de colecionador. Nele estão gravações de violonistas que 
podemos considerar raras: Duo Barbieri e Schneiter, Gaetano Galifi, Duo Jodacil Damaceno e Newton 
Fernandez, Gibran Helayel, Genésio Nogueira, Camerata do CBM, Sexteto Sescontu, Nicanor Teixeira, 
entre outros. 

Estão à venda os 10 últimos exemplares, ao preço unitário de R$ 60,00. 
 
Volume 2 – lançado em 2004, apresenta, como convidados especiais, gravações de Sergio Abreu, 
Carlos Barbosa Lima e Henrique Pinto. Destaque ainda para a faixa gravada pelo Violão Câmara Trio, 
integrado por Henrique Pinto, João Luiz e Douglas Lora, e muitos outros violonistas de renome. 

Está à venda a preço promocional: R$ 15,00 a unidade. 
Comprando 3 você paga só R$ 35,00 (economize R$ 10,00) 
Comprando 5 você paga só R$ 50,00 (economize R$ 25,00) 

Para quantidades maiores, consulte-nos. 
 
Aproveite! Tem sempre aquele presentinho que você precisa dar ao longo do ano e ter estes CDs à mão 
facilita sua vida. E música é sempre um bom presente. 
 
Para comprar, envie e-mail para avrio@av-rio.org.br informando quais e quantos CDs quer. 
Você receberá a orientação necessária para efetivar a compra. 
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