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RETROSPECTIVA 2011
No dia 09 de novembro aconteceu no 

Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, 
a entrega do I Prêmio Maria Preta de Joia 
Contemporânea. O evento reuniu diversos 
alunos, professores, profi ssionais, formado-
res de opinião e, sobretudo, apaixonados 
por joias.

O concurso teve por objetivos o incentivo 
ao design de joias moderno, autoral, com 
personalidade própria e inovação tecnoló-
gica; e também a divulgação do profi ssional 
e do produto de sua arte junto ao público 
consumidor. Por tudo isso recebeu o apoio 
do SEBRAE e Sistema AJORIO, através do 
projeto APL Joia Carioca.

Desde o lançamento do concurso, em 
agosto deste ano, foram recebidas mais 
de 100 inscrições: 56 na categoria profi s-
sional, 25 na categoria estudante e 27 na 
categoria aberta.

Todas as peças inscritas passaram por 
uma curadoria e depois de classifi cadas fo-
ram numeradas e expostas para votação do 
público na loja, no site e no Facebook da 
marca na Internet.

Os quesitos usados para avaliação foram 

design, beleza, har-
monia, equilíbrio, 
acabamento, origi-
nalidade, usabilida-
de e inovação tec-
nológica (técnicas 
de produção).

O prêmio para a 
categoria aberta, na qual os participantes 
competiram apenas com desenhos de forma 
amadora, fi cou com Caroline Germano com 
o colar HaveFun. O prêmio do júri popu-
lar foi para Anderson Gomes, com o anel 
Upside.

Categoria Estudante: Rejane Millet 
Camarda – Alianças Ogum e Iansã

Escultora por 
formação, Reja-
ne se aventura no 
mundo da joalheria 
há apenas seis me-
ses quando se ma-
triculou no curso 
do SENAC-RJ. Com 
a premiação, Reja-

ne ganhou uma bolsa integral para o Curso 
de Ourivesaria Contemporânea Avançada - 
Ateliê Lívia Canuto, kit de ferramentas de 
ourivesaria, 50 gramas de prata e diploma 
do Prêmio.

Categoria Profissional: Gianfranco 
Cacciola – Anel Keep on Rising

Em entrevista ao In-
formativo Joia Carioca, 
Gianfranco declarou: 
“é importante acredi-
tar na peça que você 
está inscrevendo em um 
concurso, mas em meio 
a tantos bons trabalhos 
fi ca difícil imaginar a in-

terpretação dos jurados em relação a cada 
joia fi nalista. Então o resultado acabou sen-
do uma boa surpresa para mim.”

O designer vencedor ganhou um espaço 
para exposição na Maria Preta por um mí-
nimo de seis meses, bolsa integral em qual-
quer curso de aperfeiçoamento no SENAC-RJ 
na área de joalheria, 50 gramas de ouro e 
diploma do Prêmio.

Anel Upside

Alianças Ogum e Iansã

Anel Keep on Rising
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17a Fashion 
Business 
(10 a 13/01)

Joia Carioca no 

Rio-À-Porter 

(10 a 13/01)

JULHO

DEZEMBRO

18a Fashion Business 
(24 a 27/05)

Joia Carioca no 

Rio-À-Porter 

(30/05 a 02/06)

Workshop Preview 2012 (14/06)

Palestra WEB 2.0 (05/07)

Joia Carioca no 

6º Salão do Turismo 

(13 a 17/07)

Programa de Planejamento e Alavancagem Empresarial  (23/08, 13 e 27/09, 04 e 18/10)

Joia Carioca na 

53a FENINJER 

(03 a 06/08)

Presidente da AJORIO encontra presidente do Brasil (09/08)

Capacitação em 

Comércio Exterior 

(16/08 e 14/09) 

O Sistema AJORIO fecha 2011 com a sensação de dever cumprido. Sempre na luta 
incessante por novas oportunidades que favoreçam nosso setor, despedimo-nos deste 

ano que se fi nda com a certeza de que 2012 será ainda mais produtivo.

Reunião para padronização de Medidas 

de Aneleiras (21/09)

Exposição de joias do 

AngloGold AuDITIONS 

2010 (02 a 27/09)

Lançamento Caderno de Tendências 2012 em Campos (15/09)

Semana Rio + Design (01/12)

Programa de Planejamento e Alavancagem Empresarial  

Capacitação em 

Joia Carioca na 

53a

(03 a 06/08)

ACOMPANHE MÊS A MÊS UMA RETROSPECTIVA COM O MELHOR 
DO SETOR JOALHEIRO CARIOCA EM 2011:
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I PRÊMIO MARIA PRETA DE JOIA CONTEMPORÂNEA

ANTONIO BERNARDO 
JOALHEIRO COMEMORA 

30 ANOS DA ABERTURA DE 
SUA PRIMEIRA LOJA

Há 30 anos atrás, o designer de joias 
Antônio Bernardo resolveu dar um passo im-
portante em sua carreira e inaugurou sua pri-
meira loja, localizada no Shopping da Gávea. 

Antes de ter o seu primeiro ponto de venda, 
Antonio trabalhava e morava em seu atelier, 
no terceiro andar de um prédio sem elevador 

e sem porteiro 
eletrônico: “eu 
recebia meus 
clientes jogan-
do pela janela 
a chave da porta 
presa a uma cor-
da”, relembra. 

Ao montar sua 
primeira loja, 
Antônio se preo-

cupou em dar a sensação de que, de alguma 
forma, estaria sempre presente no novo es-
paço. Por isso, a primeira vitrine da loja foi 

uma espécie de réplica do seu antigo atelier 
e mostrava uma banca de ourives contendo 
todas as ferramentas e até um cigarro recém 
apagado: “o cenário perfeito para dar a im-
pressão de que o designer havia dado uma 
saidinha e voltava logo”, conta. 

Em comemoração, Antônio Bernardo re-
lança 30 joias que marcaram sua trajetória e 
mais 18 peças inéditas. As duas coleções apa-
recem emolduradas num hot site criado espe-
cialmente para divulgar estas duas coleções.

Acesse www.antoniobernardo.com/30anos, 
veja as fotos e conheça mais detalhes desta 
história de puro sucesso.

Diagramação: Doors Comunicação
Tiragem: 2.000 exemplares

em parceria editam a tradicional pu-
blicação - compilou todas as novidades 
ditadas na Baselworld, maior feira de 
joias do mundo, visitada pela consulto-
ra todos os anos. Uma surpresa para os 
presentes foi a divulgação, em primei-
ra mão, das tendências previstas para 
2013. Segundo Regina, a moda para da-
qui a dois anos se baseia em “retroro-
mantizar”: o espírito romântico novo, 
individual e diferente.

Ao f inal  das palestras,  o S istema 
AJORIO e o SEBRAE ofereceram um ani-
mado coquetel de confraternização de 
fi m de ano, que reuniu importantes no-
mes do setor joalheiro.

O RIO + DESIGN é uma iniciativa 
que visa promover o design como fer-
ramenta estratégica para associar va-
lor e qualidade a produtos e serviços 
dos mais variados setores produtivos, 
incluindo o joalheiro. O evento - que 
aconteceu no CRAB – Centro de Re-
ferência do Artesanato Brasileiro, na 
Praça Tiradentes, Centro do Rio - é 
uma realização do Governo do Estado 
através da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Energia, Indústria 
e Serviços – SEDEIS e outros parceiros, 
inclusive o Sistema AJORIO.

O dia 01 de dezembro foi dedicado 
ao design de gemas e joias. A primei-1981 – Abertura da primeira loja 

de Antônio Bernardo no Shopping 
da Gávea

RIO + DESIGN 2011

ra palestra, inédita no Rio de Janeiro, foi 
apresentada pelo pesquisador da Univer-
sidade Estadual de Minas Gerais, Adriano 
Mol. O especialista falou sobre Design de 
Lapidação: estratégias de valor do pro-
duto, abordando a agregação de valor às 
gemas com o uso de designs de lapidação 
contemporâneos.

Na sequência veio o esperado lança-
mento do Preview Design de Joias e Bi-
juterias 2012, publicação que já se tor-
nou referência para o setor joalheiro 
por conter as tendências que inspiram 
as coleções de joias para a próxima 
temporada. Regina Machado, consulto-
ra do IBGM e SEBRAE – entidades que 

Exposição 350 anos 
do Caminho do Ouro 

na 52a FENINJER 
(09 a 12/02)

Joia Carioca na 

52a FENINJER 

(09 a 12/02)

ICA CONGRESS BRAZIL (30/04 a 04/05)

Entrega do Prêmio Maria Preta de Joia Contemporânea (09/11)

De 28 de novembro a 03 de dezembro, o Rio de Janeiro se mobilizou 
para mostrar o potencial do design carioca e os benefícios que esta 

atividade pode trazer para o desenvolvimento do nosso Estado
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