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1 Relatório da Diretoria para a AGO de 25/04/2018 

1.1 Evolução das condições do BCRJ 

Em maio de 2016 assumimos a administração do Bridge Clube que 

estava com as contas bloqueadas, sem Estatuto reconhecido e, 

portanto, sem representante legal. Com a ajuda dos nossos associados 

e empregados conseguimos manter, dentro do possível, os pagamentos 

em dia, apesar de falhas e dos controles precários. Posteriormente 

conseguimos registrar no RCPJ o Estatuto aprovado na assembleia de 

19/10/2016 e, consequentemente, as contas bancárias foram 

desbloqueadas em dezembro de 2016. A falta da assinatura eletrônica 

do representante legal na Receita Federal durante este período nos 

causou prejuízos na área fiscal, pois deixamos de cumprir o prazo 

legal para o envio de informações obrigatórias, o que posteriormente 

nos obrigou ao pagamento de multas pelo descumprimento de prazos na 

entrega de declarações ou no pagamento de impostos. 

 

No ano de 2017 tivemos no Rio de Janeiro o agravamento da crise 

econômica, política e social com diminuição generalizada da renda 

disponível o que causou a diminuição da frequência aos torneios de 

bridge e, portanto, com repercussão negativa nas receitas do Bridge 

Clube. Não tínhamos alternativa, senão buscar um novo modelo para o 

Bridge Clube com redução de custos e modernização dos métodos de 

trabalho. 

1.2 Quadro de colaboradores em 2018 

Neste início de 2018 o BCRJ possui cinco empregados com dedicação 

integral (Juliana, Manoel, Marcelo, Natanael e Kinho). O total bruto 

da folha de pagamento é de R$9.737,38. O mais antigo no Clube é o 

Natanael, admitido em 01/10/1992, o Kinho em 01/03/2006 e os demais 

depois de 2011. Atualmente, pode-se considerar o passivo trabalhista 

do BCRJ como baixo. 

 

Acrescenta-se ainda três MEI Recreadores que são bastante 

conhecidos dos frequentadores: Jaqueline nas tardes de segunda, 

quarta, sexta e sábado; Nicolas na quinta tarde e noite; Thiago 

habitualmente na terça à noite. Além destes contamos também com o 

MEI Pedreiro Arthur, que é pouco visto por trabalhar 

predominantemente pela manhã duas ou três vezes por semana. Ele foi 

o executor de todas as obras de alvenaria no BCRJ que não foram 

entregues à uma empresa especializada. 

1.3 Modernização de equipamentos em uso no BCRJ 

Nesse período compramos dois novos aparelhos de ar-condicionado 

split para as salas da frente do segundo e terceiro andares, duas 

multifuncionais laser operáveis na intrarrede para substituir as 

antigas impressoras, substituímos quatro computadores de mesa 

obsoletos por computadores portáteis, que, podendo ser deslocados 

com facilidade agilizam os trabalhos administrativos e de apuração 

de torneios. Resta ainda um computador de mesa usado como servidor 

da máquina de dar cartas, mas que ainda opera satisfatoriamente. A 
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internet baseada em telefonia fixa, que tinha desempenho deficiente 

e interrupções frequentes, foi substituída pela quarta geração de 

internet móvel (4G) a partir de quatro celulares fornecidos por duas 

operadoras de telefonia móvel distintas (Vivo e Claro). 

 

1.3.1 Equipamentos para uso nas competições de bridge 
 

O BCRJ adquiriu uma nova máquina de dar cartas (bridgesorter), 

equipamento indispensável para que tenhamos torneios com a qualidade 

técnica que desejamos. Com ela, os participantes dos torneios não 

precisam dar cartas e anotar as mãos. A máquina permite a duplicação 

rápida e precisa das bolsas nos grandes torneios de duplas ou 

quadras. Nos nossos jogos de quadras todos os confrontos são jogados 

com as mesmas mãos, permitindo a apuração paralela por duplas 

(butler) e outras vantagens da utilização desta tecnologia. Agora o 

BCRJ possui duas máquinas de dar cartas, de modo que sempre tenhamos 

uma disponível quando a outra necessitar de manutenção. 

 

Foram também adquiridos, agora em 2018, mais seis terminais 

novos (bridgemate II terminal) para apuração de torneios, de modo 

que os grandes torneios de bridge, que ocupam as salas dos dois 

andares do BCRJ, possam ser totalmente apurados empregando os 

bridgemate, o que não foi possível no ano de 2017. 

 

1.3.2 Programas licenciados usados pelo Clube 
 

Todos os programas de computador usados no BCRJ são licenciados. 

Eles estão relacionados a seguir: 

 

a) Microsoft Office 365 Business (Word, Excel, etc.) é licenciado e 

a renovação periódica é feita anualmente no mês de novembro. A 

licença permite a instalação de até cinco cópias do produto em 

pequenas empresas, o que satisfaz as necessidades do BCRJ; 

 

b) Norton Small Business (antivírus) é licenciado e a renovação 

periódica é feita anualmente no mês de novembro. A licença permite 

a proteção de até cinco dispositivos com diversos sistemas 

operacionais, o que satisfaz as necessidades do BCRJ; 

 

c) Para a administração e apuração dos torneios de bridge é usado o 

programa Magic Context. O Magic Context é um programa internacional, 

atualizado permanentemente, do qual o BCRJ possui uma licença que 

só precisará ser renovada em março de 2020. 

 

1.3.3 Serviços usados pelo BCRJ e redução de custos 
 

Durante o ano de 2017 revisamos e renegociamos os contratos dos 

prestadores de serviço ao BCRJ com o objetivo de redução de custos, 

adequando-os às necessidades atuais do Clube. A folha de pagamento 

bruta mensal passou de R$16.830,60 (JUL/2016) para R$9.737,38 

(JAN/2018) com redução de nove para cinco empregados e dos custos 

trabalhistas daí derivados, os serviços da firma de contabilidade de 

R$1.600,00 para R$1.200 mensais, a coleta de lixo de R$1.100,00 para 
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R$250,00, os serviços de telefonia/internet de R$800,00 para 

R$140,00. Os gastos com as concessionárias de serviços, cujos custos 

são compartilhados com nossos locatários, tiverem como gastos médios 

no primeiro quadrimestre: água R$100,00, gás R$36,09 (tarifa mínima) 

e luz/força R$2.600,00, este último afetado pela maior utilização da 

refrigeração durante o verão. 

 

O BCRJ também paga mensalmente por serviços, em alguns casos 

compartilhando-os com os locatários, um valor fixo tais como: 

manutenção do elevador (R$200,00), vigilância 24/24h do edifício 

Milton Alvarenga pela Lukkent Monitoramento (R$764,76), plano de 

tarifas da conta bancária no Itaú (R$450,00). Além disso, pagamos 

pela hospedagem do portal do Clube à Locaweb (R$105,00 trimestral), 

Federação Brasileira de Bridge (R$1.800,00 anual), seguro do prédio 

(R$1.600,00 anual), manutenção do material de combate a incêndio 

(R$700,00 anual), além das despesas anuais ou semestrais para 

combater baratas, ratos e a higienização de todos os reservatórios 

de água. 

 

Há também uma série de pequenos gastos como água mineral, café, 

gelo, material de higiene e de escritório, etc., cujos custos são 

variáveis. 

 

1.3.4 Impostos e taxas pagas pelo BCRJ 
 

O BCRJ, pessoa jurídica sem fins lucrativos, está sujeito aos 

seguintes impostos, taxas ou recolhimentos: sobre a folha de pessoal 

pagamos mensalmente (FGTS, GPS, PIS - DARF 8301, IRRF - DARF 0561); 

em relação à serviços de PJ pagamos mensalmente (DARF 1708 IRRF 

serviço de PJ, DARF 5952 PIS/COFINS PJ a PJ). Além desses, pagamos 

a taxa de vigilância sanitária (R$300,00 anual), IPTU (R$965,34 

anual) e a taxa de incêndio dos bombeiros, que vence em maio e ainda 

não chegou à nossa sede. O BCRJ, com a mudança da legislação que 

entrou em vigor em 2017, decidiu não mais pagar a, anteriormente 

obrigatória, contribuição sindical patronal. 

 

Em dezembro de 2016 realizamos o último triplo pagamento (INSS, 

autor, advogado), de um total de 36 parcelas do processo trabalhista 

em que o BCRJ foi condenado. Em julho de 2017, nosso advogado nos 

informou que o Juízo arquivou definitivamente os autos, o que 

significa dizer que ele reputou cumpridas todas as obrigações do 

Bridge Clube neste processo. 

 

No início de 2018, com o auxílio da nossa contabilidade, com o 

objetivo de obter uma declaração negativa de dívida de impostos, 

consultamos a PGFN e a Receita Federal para verificar a existência 

de impostos que o BCRJ não teria pago nos últimos cinco anos. A 

PGFN/Receita Federal nos apresentou uma lista de DARF não pagos, 

cujo valor atualizado chegava a aproximadamente R$12.500,00, todos 

do período 2014-2016, principalmente de 2016. Todos estes impostos, 

acrescentados de multas e juros, foram pagos neste primeiro 

quadrimestre de 2018. 
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1.3.5 Obras consertos e reformas do BCRJ 
 

O BCRJ, a partir de 2017, manteve um programa arrojado de 

consertos e reformas no edifício Milton Alvarenga. Podemos 

ressaltar: a eliminação de todas as infiltrações existentes 

(cobertura, sexto andar, banheiro do quinto andar, jardineiras), do 

vazamento que gotejava abundantemente, durante os temporais, em cima 

do sofá localizado no andar térreo, reforma da cobertura, reforma 

do sexto andar, pressurização do sistema de incêndio, modernização 

do elevador e de sua cabine. O custo médio mensal destas obras 

realizadas pode ser estimado no entorno de R$7.000,00 mensais. 

 

Para este ano temos como prioridade a modernização do PC de luz 

e a reforma das fachadas: frente, fundos e parte da lateral direita. 

 

1.3.6 Dívidas do BCRJ 
 

O BCRJ não tem dívidas bancárias nem de impostos, tampouco com 

fornecedores, prestadores de serviço ou empregados. Os ajustes na 

administração executados em 2017 custaram, somente em indenizações 

trabalhistas, mais de R$120.000,00. Todas estas despesas foram 

financiadas pelas contribuições voluntárias feitas por alguns 

associados para o fundo da Academia de Bridge e pelo pagamento 

antecipado da taxa de manutenção mensal. Novamente, agradeço a todos 

que nos ajudaram a superar este momento difícil. 

 

1.3.7 Receitas do BCRJ 
 

Em setembro de 2016 despejamos amigavelmente o inquilino 

inadimplente que ocupava o subsolo e, em fevereiro de 2017, o 

locatário do sexto andar, atingido pela crise econômica em seu 

negócio de aluguel por temporada, pediu a rescisão de seu contrato 

de locação e saiu, após cumpridas todas as suas obrigações 

contratuais. Neste início de 2018 temos o quarto andar alugado para 

uma clínica de fisioterapia infantil e o quinto andar para a Igreja 

Batista do Arpoador. 

 

Atualmente, as receitas ordinárias do Clube são a parte fixa 

da manutenção dos associados, o aluguel pago pelos locatários do 

edifício Milton Alvarenga e o aluguel pago pelos três MEI Recreadores 

pelo uso das salas do BCRJ em seus torneios. Nunca é demais enfatizar 

a importância que os associados fiéis têm para a conservação e 

desenvolvimento do bridge organizado e do Bridge Clube. 

 

Neste início de 2018 voltamos a oferecer o nosso espaço no sexto 

andar para locação. Esta receita melhorará bastante o financiamento 

das despesas correntes do BCRJ, mas o mercado de aluguel de imóveis 

comerciais continua deprimido, portanto, teremos que aguardar com 

paciência o aparecimento de interessados. 
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1.3.8 Agradecimentos 
 

Na gestão destes últimos dois anos gostaria de agradecer o 

trabalho incansável da Maria Luiza no controle e fiscalização de 

todas as obras realizadas e na promoção dos grandes torneios 

festivos, da Juliana e demais empregados, na melhoria da gestão 

administrativa/financeira do Clube e aos recreadores, especialmente 

ao Thiago, pelos avanços na comunicação e administração técnica dos 

nossos torneios. 

 

 

Atenciosamente, 

Roberto Martiniano Figueira de Mello 

Presidente do Bridge Clube do Rio de Janeiro 

 


