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A primeira edição do Moda Biju 
Brasil chegou ao fi m com resulta-
dos positivos para os 25 participan-
tes, todos fabricantes de bijuterias 
e joias. Promovido sob iniciativa do 
Sistema AJORIO e do IBGM entre os 
dias 10 e 13 de janeiro, o salão acon-
teceu dentro do evento de negócios 
em moda Fashion Business, cuja pró-
xima edição será de 16 a 20 de maio. 

A Metally, uma das participantes, 
obteve bons índices de venda: “Minha 
meta era vender 30 mil peças de bi-
juterias. No segundo dia eu já tinha 
vendido 16 mil itens para um único 
comprador”, festeja Lilly Barbatto. 

“Tivemos um resultado final ex-
celente e já estamos com todos os 
nossos espaços preenchidos para 
a próxima edição”, comemora a 
curadora Andrea Kraemer, que an-
tecipa: “a ideia é crescer tanto em 

espaço como em número de partici-
pantes na próxima edição do Moda 
Biju Brasil. O espaço atingiu sua 
meta não apenas em vendas, mas 
realizando contatos importantes, 
inclusive com compradores inter-
nacionais, o que nos dá a certeza 
de que a feira vai além dos quatro 
dias e confirma o potencial criativo 
de cada expositor que lançou aqui 
suas novas coleções”.

Desfile

A atriz Cris Viana esbanjou beleza 
e carisma no desfi le “Inverno Plural”, 
da grife de acessórios África Universal, 
ocorrido no segundo dia do evento. Cris 
encerrou o desfi le num look de Sávio 
Chaia inspirado nas vestes da lendá-
ria Xica da Silva, com sapatos Bárbara 
Malhano. Vinda de Angola, a estilis-
ta Lucrécia Moreira também mostrou 

todo seu estilo em elegantes peças 
tipicamente africanas. O desfi le cele-
brou as relações entre Brasil e Angola.  

Mesa-redonda

Comandada pelo presidente do 
IBGM, Hécliton Santini Henriques, 
e idealizada pela consultora Regina 
Machado, a mesa-redonda “Joias e 
Bijuterias – Como viver sem elas?” 
aconteceu no dia 13 de janeiro, 
dentro da programação do Fashion 
Business. O evento trouxe uma refl e-
xão sobre as diferenças entre as pe-
ças consideradas joias e das conside-
radas bijuterias. Integraram a mesa a 
curadora do Moda Biju Brasil, Andrea 
Kraemer, a coordenadora do Fashion 
Business, Eloysa Simão e as empresá-
rias Miriam Kimelblat, Mary Arantes e 
Francesca Romana Diana.

SETOR JOALHEIRO COMEMORA 
OS BONS RESULTADOS DO

A joia carioca com Gilberto Freyre na grande festa literária de Paraty. Leia na página 5.

Num produtivo encontro na sede da 
FIRJAN no dia 25 de fevereiro, fabrican-
tes joalheiros conheceram as vantagens 
e benefícios oferecidos pelo Movimento 
Sindical, departamento dentro da Fede-
ração das Indústrias do Estado do RJ.

Estes benefícios – assim como os ofer-
tados pelo SESI e SENAI no RJ - podem ser 
usufruídos pelos associados contribuintes 
do SINDIJOIAS RJ - Sindicato das Indús-
trias da Joalheria e Lapidação de Pedras 
Preciosas do Estado do Rio de Janeiro.

Muitas empresas que há anos contri-
buem com este sindicato patronal dos 
joalheiros - que é fi liado à FIRJAN - des-
conheciam esses benefícios, que incluem: 

assessoria tecnológica, econômica e ju-
rídica, além de informação empresarial 
estratégica, saúde e lazer.

O Movimento Sindical oferece es-
ses serviços com valores diferenciados 
para os diversos portes de empresas, 
mas sempre com atendimento persona-
lizado. Os associados ao SINDIJOIAS RJ 
podem repassar essas vantagens a seu 
quadro de funcionários, com excelente 
custo-benefício.

No encontro, os empresários puderam 
também tirar suas dúvidas sobre a Con-
tribuição Sindical Urbana em favor do 
SINDIJOIAS RJ.

É muito importante um sindicato pa-

tronal de joias, gemas e bijuterias traba-
lhando junto com a FIRJAN para oferecer 
aos seus contribuintes - joalheiros cario-
cas - uma representatividade setorial 
forte, que faça a diferença no dia-a-dia 
das empresas.

Para mais esclarecimentos entre em 
contato com o Sistema AJORIO através 
dos telefones (21) 2220-8004 / 2240-5520 
ou ainda pelo e-mail info@ajorio.com.br. 
Você pode agendar uma visita dos agentes 
de negócios do Sistema FIRJAN, para co-
nhecer melhor esses benefícios. Acesse as 
apresentações do Movimento Sindical, da 
FIRJAN e do SESI-SENAI pela nossa página 
na internet: ajorio.com.br.

ENCONTRO APRESENTOU OS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELO 
SISTEMA FIRJAN ATRAVÉS DE SEU MOVIMENTO SINDICAL 

Em comemoração aos 10 anos do pio-
neiro Curso de Especialização em Design 
de Joias da PUC-Rio, a instituição promo-
veu a exposição O Design é Joia, que trou-

xe uma seleção de trabalhos dos alunos de 
2007 a 2009. Recebidos pelos coordena-
dores Cláudio Magalhães e Cidda Siqueira 
- curadora desta exposição - familiares, 

amigos, professores e empresários do se-
tor joalheiro prestigiaram o talento dos 
dezesseis alunos e ex-alunos do curso.

Tendo como desafi o a inovação, a pes-
quisa e a experimentação de materiais e 
linguagens não-convencionais na joalhe-
ria, a exposição percorreu temas como o 
espaço, o tempo, o sagrado e o profano, 
com a proposta de tangibilizar estes con-
ceitos sem banalizar o objeto. O evento 
aconteceu entre os dias 11 e 29 de março 
no Solar Grandjean de Montigny, no cam-
pus da faculdade.

PUC-RIO PROMOVEU A EXPOSIÇÃO “O DESIGN É JOIA”

CONTINUUM
Segunda publi-

cação idealizada 
pelo CentroDesign-
Rio, Continuum –
Design Contempo-
râneo no Rio de Ja-
neiro traz cases do 
design produzido 
no Rio de Janeiro. 
Vários designers 

de joias tiveram seus trabalhos citados, 
motivo de grande orgulho para o Sistema 
AJORIO. Editado pela Vianna & Mosley, a 
publicação – bilíngue - contou com o pa-
trocínio do SEBRAE-RJ e apoios do designer 
Bernardo Senna e do Instituto Nacional de 
Tecnologia.
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FASHION BUSINESS TECH: salão técnico com soluções para o varejo
Uma das grandes inovações do Fashion 

Business neste ano foi o  Fashion Business 
Tech, salão técnico  que trouxe palestras 
e soluções em automação comercial, 

equipamentos e logística. O Laboratório 
Gemológico do Sistema AJORIO marcou 
presença, apresentando os laudos, pare-
ceres gemológicos de joias e certifi cados 

de classifi cação e autenticidade em 
gemas lapidadas oferecidos, sob a res-
ponsabilidade da gemóloga Chang He Ok 
(FGA, DGA).

Mary Arantes, Francesca Romana Diana, Regina Machado, 
Hécliton Santini Henriques, Miriam Kimelblat, Eloysa 
Simão e Andrea Kraemer    

RIO-À-PORTER: O APL JOIA CARIOCA NO FASHION RIO
O estande do APL Joia Carioca fez 

sucesso no Rio-à-Porter, salão de ne-
gócios de moda e design do Fashion Rio 
que aconteceu entre 10 e 13 de janeiro 
e teve o apoio do Sistema FIRJAN. 

Durante a edição do Fashion Rio 
que revelou o Inverno 2010, lojistas do 
Brasil e exterior conheceram os lan-
çamentos em moda, bijuterias, joias 

e acessórios. Quatro fabricantes as-
sociados ao Sistema AJORIO apresen-
taram suas novas coleções no Rio-à-
Porter. “Foi uma ótima oportunidade 
de divulgar a nossa marca”, revelou 
Ana Borschiver, empresária da Dona-
dequê e uma das expositoras, ao lado 
de Elle Cinq, Emilia Rondinini e Seme-
arte Biojoias.

A JOIA CARIOCA COM GILBERTO FREYRE NA 
GRANDE FESTA LITERÁRIA DE PARATY

O Sistema AJORIO e o SEBRAE RJ co-
memoram uma nova e criativa parceria! O 
projeto Joia e Literatura vai resultar numa 
coleção de joias concebida por joalheiros 
cariocas e inspirada na obra Casa Grande e 
Senzala, de Gilberto Freyre.

As joias da coleção serão apresentadas 
no Fashion Rio, evento de moda que acon-
tece em junho próximo. Em seguida, entre 
4 e 8 de agosto, as peças estarão expostas, 
com possibilidade de comercialização, em 
um belo espaço dentro da FLIP - Festa Li-

terária Internacional de Paraty, que neste 
ano homenageia o escritor Gilberto Freyre.

No dia 31 de março, no Auditório do 
SEBRAE-RJ, aconteceu a primeira ação 
do projeto: um seminário ministrado pelo 
cientista social Ribamar Ribeiro e pela 
consultora Regina Machado, idealizadora 
do projeto Joia e Literatura. No even-
to, eles falaram aos joalheiros presentes 
sobre brasilidade e miscigenação, entre 
outros tópicos, além de fazerem um link 
entre a obra literária e o mundo das joias.

A equipe da AJORIO está feliz com esta 
ação inusitada e trabalha com entusiasmo 
para superar o sucesso de ações anterio-
res - como a do Panorama Carioca - que 
até hoje rende bons frutos aos associados 
e parceiros envolvidos.

A JOIA DO RIO
SISTEMA AJORIO E PARCEIROS LANÇARÃO LIVRO

O livro A Joia do Rio é um dos maiores 
projetos do Sistema AJORIO para este ano. 
Ao lado de belas imagens de paisagens ca-
riocas, a publicação vai apresentar fotos 
de joias inspiradas nessas riquezas natu-
rais e arquitetônicas do Rio de Janeiro.

O livro será escrito por Regina Macha-
do, terá fotografi as de Marcos Vianna e 
contará, na sua introdução, um pouco da 
história da joalheria no Rio de Janeiro.

A partir de uma convocação do Siste-
ma AJORIO feita em setembro de 2009, 
designers e empresas cariocas se inscre-

veram, enviando as imagens das suas pe-
ças. Foram recebidas aproximadamente 
600 fotos de joias. No dia 23 de fevereiro 
deste ano foram selecionadas as “joias 
do Rio”. A seleção foi feita por um comi-
tê formado por Regina Machado, Marcos 
Vianna, Angela Andrade e pela designer 
gráfi ca Ana Mannarino, além da Coor-
denadora Estadual do APL Joia Carioca, 
Andrea Lopes, e do Gerente da Área de 
Desenvolvimento Industrial, Renato Re-
gazzi, ambos do SEBRAE-RJ.

A principal preocupação do comitê 

foi identifi car as joias que mais refl etiam 
o espírito carioca, levando em conta 
também outros fatores, como a contem-
poraneidade do design. O resultado foi 
uma seleção de cem belíssimas joias, to-
das com “a cara” do Rio de Janeiro. 

O livro A Joia do Rio tem o apoio do 
SEBRAE-RJ, Sistema Fecomercio-RJ e APL 
Joia Carioca e será publicado pela Edi-
tora Senac. O lançamento está previsto 
para a FLIP - Festa Literária Internacio-
nal de Paraty - que acontecerá entre 04 
e 08 de agosto de 2010.

Ribamar Ribeiro fala no Seminário do dia 31 de março

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS
O IBGM e o SE-

BRAE lançaram no 
fi nal de 2009 a pu-
blicação Manual de 
Boas Práticas para as 
Indústrias Joalhei-
ras, de Folheados e 
de Bijuteria. Resul-
tado de uma pesqui-
sa junto às empresas 

do setor - inclusive quatro empresas do Rio 
de Janeiro - o Manual aborda: planejamen-
to estratégico, orçamentário e fi nanceiro, 
estrutura organizacional, gestão de pesso-
as, desenvolvimento de produtos e design. 
O Manual de Boas Práticas tem sua versão 
virtual disponibilizada no site da AJORIO.

A JOIA EM ESTUDO
A Joia em Es-

tudo é uma publi-
cação da Editora 
SENAI lançada em 
comemoração aos 
10 anos da Esco-
la de Joalheria do 
SENAI-RJ, organiza-
da pelas designers 
Ana Videla e Jea-
nine Geammal. O 

livro propõe uma refl exão sobre o setor de 
joias e registra os avanços conquistados 
pelo conjunto dos técnicos, profi ssionais e 
instituições comprometidos com o sucesso 
e o desenvolvimento do ramo joalheiro no 
Rio de Janeiro.

Para saber como adquirir os livros indicados pelo Sistema AJORIO entre em contato conosco 
através dos telefones (21) 2240-5520 ou 2220-8004 ou ainda pelo e-mail info@ajorio.com.br


