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O governador Sérgio Cabral Filho, em ceri-
mônia realizada dia 15 de dezembro de 2008, 
no Salão Nobre do Palácio Guanabara, assi-
nou o Decreto n0 41.596 dando concessão de 
tratamento tributário especial nas operações 
internas de empresas de artefatos de joalheria 
e afins, que reduz a alíquota do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias (ICMS) de 13% 
para 5%, no Estado do Rio de Janeiro. 

Em seu discurso, Sérgio Cabral frisou que o 

benefício é concedido a pouquíssimos setores 
e, no caso da joalheria, foram levados em conta 
as características do segmento e a atuação da 
AJORIO, que vem liderando ações importantes 
para o desenvolvimento do setor. A desoneração 
deve alavancar um crescimento de 10% nos pró-
ximos 2 anos, conforme anunciou Carla Pinheiro, 
presidente da AJORIO e do SINCAJOR.       

A medida já entrou em vigor e foi come-
morada pelos joalheiros, que compareceram 

em peso à cerimônia, prestigiada também 
pelos líderes das principais entidades parcei-
ras da AJORIO, como a FECOMÉRCIO-RJ, 
cujo apoio foi fundamental para a obtenção 
da benefício. Outro apoio decisivo foi o do 
secretário de Desenvolvimento Econômico 
do Estado, Júlio Bueno, que tem demons-
trado grande sensibilidade nas questões que 
envolvem os principais gargalos do setor.  
(Continua na página 3)

SETOR JOALHEIRO FLUMINENSE COMEMORA  
REDUÇÃO DO ICMS PARA 5%

Orlando Diniz, presidente da FECOMÉRCIO – RJ, Carla Pinheiro,  
presidente da AJORIO e o governador Sérgio Cabral Filho 

Carla Pinheiro e o secretário de Desenvolvimento Econômico  
Julio Bueno

Empresários comemoram no Palácio Guanabara

COROA DO REI MOMO: 
Finalistas foram Apresentadas ao Secretário 

Municipal de Turismo no Fashion Rio

As três coroas finalistas do concurso “A Co-
roa do Rei é de Ouro e é de Prata” foram apre-
sentadas oficialmente ao secretário de Turis-
mo da Cidade do Rio de Janeiro e presidente 
da RIOTUR, Antonio Pedro Viegas Figueira de 
Mello, durante o Fashion Rio, dia 16 de janei-
ro, na sala VIP do SEBRAE/RJ. O concurso 
vai escolher a nova coroa do Rei Momo ca-
rioca e as designers vencedoras são Renata 
Rose, Rhada Naschpitz, e Silvia Beildeck.  

Confirmando a liderança e o prestígio da 

AJORIO, a cerimônia contou com a presen-
ça de vários parceiros, entre eles a subse-
cretária de Estado de Comércio e Serviços, 
Dulce Ângela Carvalho; o diretor do SE-
BRAE/RJ, Cezar Vasquez; o reitor da Uni-
versidade Veiga de Almeida (UVA), Mário 
Veiga de Almeida; Regina Machado, ideali-
zadora do concurso, além da presidente da 
AJORIO, Carla Pinheiro e da diretora exe-
cutiva da entidade,  Angela Andrade, entre 
outros. (continua na página 2)

Boas oportunidades no comércio surgem 
todos os dias e para isso é necessário es-
tar preparado. Foi com essa perspectiva 
que a Fecomércio-RJ, a AJORIO, o SNCA-
PP, o SINCAJOR e  o Senac Rio, que têm 
o tema “capacitação” como prioridade em 
suas agendas,  criaram o Superação Joias, 
o mais completo programa voltado para quem 
atua no varejo de joias e deseja obter melho-
res resultados em sua carreira ou negócio.  
O início das atividades será dia 16 de março, 
às 10h, no Centro de Design do Senac Rio, 
no CasaShopping, com o evento Café com 
Negócio, que terá como tema a Gestão Estra-
tégica de Negócios. Para inscrição e informa-
ções sobre os cursos, acesse www.rj.senac/
design ou www.ajorio.com.br ou ligue para 
(21) 2108-8216 ou (21) 2108-8219. Confira a 
agenda dos próximos cursos na página 3. 

SUPERAÇÃO JOIAS 
COMEÇA DIA 16  

DE MARÇO

Designers finalistas e parceiros brindam no lounge do SEBRAE/RJ

BENEFíCIO FOI CONCEDIDO PElO GOVERNADOR SÉRGIO CABRAl FIlhO qUE RECONhECEU O SETOR COMO ESTRATÉGICO PARA A ECONOMIA DO ESTADO
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Um grupo de novos talentos foi a aposta 
da AJORIO e do SEBRAE/RJ para ocupar 
o espaço APl Joia Carioca na 13a edição 
do Fashion Business, bolsa de negócios do 
Fashion Rio, realizada de 13 a 16 de janeiro, 
na Marina da Glória. Foi um sucesso. As cin-
co empresas, participantes das incubadoras 
de design de joias da PUC-Rio e da Univer-
sidade Veiga de Almeida (UVA), saíram do 
evento com pedidos fechados para países 
como Austrália, Portugal, Venezuela, França, 
Alemanha, Suíça, entre outros, além de vá-
rios estados brasileiros. 

Segundo os organizadores do Fashion Bu-
siness, o segmento que inclui joias e bijuterias 
já é o segundo mais procurado pelos compra-
dores que visitam a Bolsa de Negócios. Não é 
pouca coisa, já que, em plena crise, a edição 
outono/inverno 2009 do evento fechou com R$ 
376 milhões em vendas internas e um volume 
de US$ 15,8 milhões em exportações para 93 
compradores de 22 países. E, andando pelos 
corredores do evento, dá para notar o grande 
número de joalheiros que passou a usufruir 
desse promissor mercado, que une negócios 
e glamour numa das paisagens mais bonitas 
do Rio, na Marina da Glória. 

Angela Andrade, diretora executiva da AJO-
RIO, afirmou que o grupo Joia Carioca Novos 
Talentos já começa a carreira de forma alta-
mente profissional, graças a participação nas 

incubadoras de empresas onde aprendem o 
“beabá” indispensável para o sucesso empre-
sarial, sem descuidarem da criatividade. 

Participando do grupo, Ana Berredo (UVA), 
pela primeira vez no evento, mostrou peças 
com formas orgânicas, em o ouro, prata e ge-
mas brasileiras; laura K (PUC-Rio) apresentou 
quatro coleções e recebeu pedidos até da Aus-
trália. A ETC. Acessórios (PUC-Rio) encantou 
compradores nacionais e internacionais. A es-
treante Olendzki (UVA) apresentou a belíssima 
coleção Botânica inspirada em espécies ame-
açadas de extinção como orquídeas da Mata 
Atlântica, em ouro, prata e madeira. 

África Universal Lança Coleção no 
Fashion Business

A grife de joias África Universal (Incubadora 
de Empresas da UVA) da designer carioca 
Anna Assis, lançou no Joia Carioca Novos Ta-
lentos, a coleção “Afro-Brasileiros: as cores 
da diversidade”, em total sintonia com o tema 
central do Fashion Rio, que nessa edição foi 
“Rio – Caleidoscópio Cultural”. A coleção, ale-
gre e colorida, é inspirada nas raízes culturais 
brasileiras e em nossa ancestralidade africa-
na, fazendo grande sucesso, com pedidos 
fechados para Portugal, Alemanha, Suíça e 
estados brasileiros. Outra marca presente foi 
a Zóia, da Incubadora do Instituto Gênesis, 

que faz sucesso dentro e fora do país e aca-
ba de ser graduada, passando a enfrentar o 
mercado de forma independente.

Miriam Kimelblat na Semana de Moda 
A consagrada – e premiadíssima – designer 

Miriam Kimelblat, foi outra que se rendeu aos 
encantos da Semana de Moda. Convidada 
por Eloysa Simão, organizadora do Fashion 
Rio, levou sua marca pela primeira vez ao 
evento, apresentando joias belíssimas, com 
destaque para magníficas orquídeas em ouro, 
prata e pedras preciosas. O espaço do atelier 
Miriam Kimelblat, com uma decoração de ex-
tremo bom gosto foi considerado um dos mais 
bonitos do Fashion Business. O resultado foi 
excelente e Miriam pensar em voltar na pró-
xima edição.

APL DE JOIAS LEVA NOVOS TALENTOS PARA O FASHION RIO

Na cerimônia de apresentação das coroas 
finalistas, o Secretário de Turismo afirmou es-

tar entusiasmado com a proposta da criação de 
uma nova coroa para o Rei do Carnaval e sau-
dou a parceria com o setor joalheiro, afirmando 
que está aberto a novos projetos. Dulce Ângela 
elogiou os esforços da AJORIO que é incansá-
vel na tarefa de colocar o segmento de joias na 
pauta das discussões dos governos estadual e 
municipal, obtendo vitórias importantes, como 
a redução do ICMS.  

Idealizado por Regina Machado, coordena-
dora técnica da Graduação Tecnológica em De-

sign de Joias da Universidade Veiga de Almeida 
(UVA), o concurso é uma realização do APl Joia 
Carioca em parceira com a UVA e atraiu cerca 
de 70 participantes de todo o país.

As três coroas finalistas serão apresentadas 
ao público e à corte do Rei Momo para a votação 
final que decidirá a vencedora. Todas três serão 
doadas à RIOTUR, que compreendeu o concur-
so como uma homenagem do setor joalheiro ao 
carnaval, ícone máximo do Rio de Janeiro e fonte 
de inspiração para um exercício de criatividade.

COROA VENCEDORA PARTICIPARÁ DOS FESTEJOS DE MOMO

Grupo de Novos Talentos da joalheria no Fashion Business 

Anna Assis no estande do APl Joia Carioca 

O belo espaço onde Miriam mostrou suas joias 

Renata Rose escolheu o tema “De Rei e de Momo Todo Mundo 
Tem um Pouco”

Projeto de Rhada Naschpitz, com o tema “Antigo e Tradicional 
Carnaval de Rua do Rio de Janeiro”

Silvia Beildeck, apostou no tema “Confetes e Serpentinas”

O secretário municipal de Turismo Antonio Pedro Mello, Carla 
Pinheiro(Ajorio) e Mário Veiga de Almeida (UVA) 
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Na assinatura do Decreto, o governador Sér-
gio Cabral Filho enumerou os motivos para a 
instituição do novo regime tributário, destacan-
do que o setor joalheiro é considerado estraté-
gico para o Estado pela grande afinidade com 
as principais vocações do Rio, como turismo e 
moda, e ajuda a fazer do Rio a capital do de-
sign; é formado em sua maioria por micro e pe-
quenas empresas; é gerador de empregos; é 
grande exportador; tem grande capacidade de 
produção instalada, e trabalha com produtos de 
qualidade, design e alto valor agregado, entre 
outros. Ele afirmou que acredita na capacidade 
de desenvolvimento do setor, frisando que é 
importante manter a tradição do Rio de Janeiro 
como berço civilizatório do Brasil, incentivando 
setores que priorizam a criatividade. 

Orlando Diniz, presidente da FECOMÉRCIO-
RJ, e grande incentivador do setor joalheiro, 
afirmou que a joia carioca é um registro impor-
tante como marca da cidade e elogiou a sen-
sibilidade do governador que tem propiciado 
às empresas fluminenses a possibilidade de 
aumentar a competitividade. Julio Bueno, se-
cretário de Desenvolvimento Econômico, Ener-
gia, Indústria e Serviços (SEDEIS), falou das 
dificuldades que um governo enfrenta para dar 
incentivo tributário, e que há setores especiais, 
como o de joias, no qual a meta é aumentar a 

formalização, gerando mais empregos formais. 
Ele lembrou que o setor agora tem o grande 
desafio de aumentar a arrecadação.

Para Carla Pinheiro, a assinatura do decre-
to coroa de êxito as iniciativas da AJORIO, 
realizadas em conjunto com o SINCAJOR e 
o SNCAPP, que começaram em dezembro de 
2006, logo após a eleição de Sérgio Cabral, 
com o fundamental incentivo de Orlando Diniz 
e de Julio Bueno. Carla afirmou que agora a 
Associação vai trabalhar para dar continuida-
de a inúmeros projetos que vão impulsionar o 
crescimento e, consequentemente, aumentar a 
arrecadação de impostos.

A diretora executiva da AJORIO, Angela 
Andrade, explicou que na concessão do be-
nefício pesou muito o reconhecimento de que 
o setor tem trabalhado incansavelmente pelo 
seu desenvolvimento, buscando parceiros im-
portantes para melhorar sua competitividade, 
ampliar e profissionalizar a capacitação de 
seus empresários e empregados, proporcionar 
acesso à tecnologia e inovação às suas indús-
trias e aumentar a formalidade das empresas. 
As parcerias com universidades, escolas téc-
nicas, centros de pesquisa e incubadoras de 
empresas, que fazem parte da estratégia de 
trabalho do Sistema AJORIO, também influí-
ram positivamente. 

Microempresas Poderão Sair do  
Regime Simplificado

A redução da alíquota do ICMS para 5%, 
vai permitir que as microempresas possam 
sair do SIMPlES, que limita o faturamento 
em R$ 2,400 milhões ao ano, o que acaba 
limitando também a formalização da cadeia 
produtiva de joias e afins. Segundo Nelson 
Teixeira, presidente do Sindicato do Comér-
cio Varejista de Joias do Município Rio de Ja-
neiro (SINCOJOIAS), o ramo está altamente 
concentrado no SIMPlES, quem saísse des-
se regime encerraria as atividades, já que a 
carga tributária é muito alta. 

“O setor estava dividido entre empresas 
‘ricas e pobres’, ou seja, as grandes e as 
muito pequenas, não tínhamos as médias 
empresas, e toda cadeia produtiva necessi-
ta de médias empresas para crescer. Com a 
redução do tributo diminui o abismo entre os 
optantes e os não optantes pelo SIMPlES, 
reduz-se a informalidade e aumenta-se o 
faturamento e os empregos formais, com o 
consequente aumento na geração de impos-
tos. Toda a cadeia produtiva  - lojistas, fabri-
cantes, atacadistas de artefatos de joalheria 
e relojoaria -  será beneficiada ”, disse o pre-
sidente do SINCOJOIAS. 

MARÇO
C• afé com Negócio
Gestão Estratégica de Negócios 
Data: 16/03/2009- 2ª feira - 10h às 12h
Gratuito – Vagas limitadas!

ABRIL
A• tendimento ao Cliente
Data: 06/04/2009 a 08/04/2009  
2ª e 4ª das 09h30 às 13h30 ( 8 horas) 
Valor R$ 60,00 
G• estão Estratégica dos Negócios 
Data: 27/04/2009 a 06/05/2009 
2ª e 4ª das 09h30 às 13h30 (16 horas) 
Valor R$ 100,00 

MAIO
C• afé com Negócio
liderança e Motivação de Equipes 
Data: 18/05/2009 - 2ª feira - 10h às 12h
Gratuito – Vagas limitadas!
J• óias: metais e gemas
Data: 25/05 a 03/06/2009 
2ª e 4ª das 09h30 às 13h30 (16 horas) 
Valor R$ 60,00

JUNHO
li• derança e Motivação de Equipes
Data: 22/06 a 01/07/2009 
2ª e 4ª das 09h30 às 13h30 (16 horas)
Valor R$ 100,00

JULHO 
T• écnicas de Venda 
Data: 06/07 e 8/07/2009 
2ª e 4ª das 09h30 às 13h30 (8 horas)
Valor R$ 60,00

OBS: Todos os cursos têm descontos  
para comerciários ou empresários filiados 
ao Sistema AJORIO. 

Endereço:  Centro de Design - Av. Ayrton  
Senna, 2150 Bloco E / 3º andar - Barra da 
Tijuca - Rio de Janeiro/RJ - Tel.: 2108-8216 /  
2108-8219 - E-mail: design@rj.senac.br

CAPACIDADE DO SETOR INFLUIU NA DECISÃO DO GOVERNO

CALENDÁRIO SUPERAÇÃO JOIAS PARA O 10 SEMESTRE DE 2009 

COROA VENCEDORA PARTICIPARÁ DOS FESTEJOS DE MOMO

Governador Sérgio Cabral assina o Decreto ao lado de Carla Pinheiro
luiz Fernando Pezão (vice-governador), Sérgio Cabral, Orlando Diniz, 
senador Francisco Dornelles e secretários estaduais ouvem Carla Pinheiro

Vinícius Soares (FECOMÉRCIO Rio) com Nelson Teixeira,  
presidente do SINCOJOIAS e Cláudio laranjeira, da Cl Jóias 

Armando Gomes,da h, Stern e Daniel Sauer prestigiando o  
evento no Palácio Guanabara

Mario Veiga de Almeida, reitor da UVA, Carla e Carlos Pinheiro Antonio Bernardo, Angela Andrade e Vera herrmann
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A Pulseira da Amizade Brasil-Angola, lançada 
na Sala Vip do SEBRAE/RJ, durante o Fashion 
Rio, foi criada pela grife África Universal, da de-
signer Anna Assis. O lançamento foi celebrado por 
representantes da comunidade angolana, capita-
neados pelo Cônsul e pela Consulesa de Angola, 
Sebastião Paulo Ndombashi e Amália Alexandre. 
Prestigiando a solenidade, participaram dirigen-
tes da AJORIO, do SEBRAE/RJ, da Universidade 
Veiga de Almeida e a subsecretária de Estado de 
Comércio e Serviços, Dulce Ângela Carvalho.

Em prata com turmalina negra, ametista e ágata, 
e em ouro com esmeraldas ou águas-marinhas, a 
Pulseira da Amizade foi criada a convite do Consu-
lado Geral de Angola no Rio de Janeiro, pedindo a 
Anna que criasse uma joia inspirada na integração 
entre os dois países, já que, em 2009 será festeja-
do o ano da amizade entre Brasil e Angola. Simbo-
lizando nosso país a pulseira traz imagens do Pão 
de Açúcar e do Corcovado, unidas pela figura do 
Pensador, escultura de origem Cokwe que é uma 
referência cultural para os angolanos. 

LANÇAMENTO DA PULSEIRA DA AMIZADE BRASIL/ANGOLA

PRECIOSIDADES

A designer carioca Cláudia lamassa foi pre-
miada no concurso “ChAMPION OF ThE 
ChAMPION”, promovido pelo Internatio-
nal Jewellery Design Excellence (IJDE) 
Award 2009, com a pulseira “Cataratas 
do Iguaçu”, prêmio IBGM 2006. A jóia foi 
patrocinada pela empresa Bruner. Para 
o concurso foram selecionadas em todo o 
mundo somente peças vencedoras em concur-
sos nacionais. A cerimônia de gala da premiação 
será dia 04 de fevereiro, na hong Kong Interna-
tional Jewellery Show, em hong Kong. A AJORIO 
parabeniza Cláudia por mais esse prêmio!

O consagrado joalhei-
ro Antonio Bernardo 
recebeu um dos maio-
res prêmios de design 
do mundo, o Prêmio IF 
Design Award 2009, com o 
colar Satélite, em ouro e quartzo incolor. 
O prêmio será entregue em março de 2009, 
em hannover, na Alemanha. Após a premia-
ção, os produtos ficarão em exposição durante 
a Feira Internacional de Tecnologia de Informa-
ção, Telecomunicações, Softwares e Serviços, a CeBIT, 
que acontece em março, na cidade alemã. 

Colar Satélite de Antonio Bernardo

Carla Pinheiro, luzia Dias Santos, Sebastião Paulo Ndombashi, 
Amália Alexandre, Dulce Ângela, luisa leitão Ribeiro e Anna Assis

DESIGNERS CARIOCAS RECEBEM PRÊMIOS INTERNACIONAIS

ANTONIO BERNARDOCLÁUDIA LAMASSA

“Cataratas do Iguaçu”, de Cláudia lamassa


