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Escolhidas entre 108 trabalhos de 18 
países, duas brasileiras foram as vence-
doras, escolhidas por votação dos con-
gressistas: Camila Rey e Clarissa Maciel. 
O poster criado por elas vai sar usado pela 
ICA para divulgar as joias com pedras co-
radas.

O SETOR DE GEMAS EM DISCUSSÃO
As apresentações de todas as palestras encontram-se disponíveis em www.gemstone.org

O ICA CONGRESS BRASIL reuniu nomes 
infl uentes como Philippe Scordi, (Christian 
Dior); Jean Claude Michelou (ICA /  revista 
InColor); Gaetano Cavalieri(CIBJO); Mi-
chael Rae (Responsible Jewelry Council) 
e Eli Izhakoff  (World Diamond Council ).

No primeiro dia de palestras, sob o tema 
“Viva o Brasil”, o presidente executivo do 
IBGM, Hécliton Santini Henriques, desta-
cou a estratégia do Instituto em criar uma 
joalheria de design diferenciado, porém 
acessível.

Christian Hallot, embaixador da 
H. Stern, traçou a trajetória da marca e 
rechaçou a terminologia depreciativa das 
gemas brasileiras: “todos nós sabemos 
que o semiprecioso não existe”. Nereide 

Bosso apresentou o uso das gemas coradas 
no trabalho do designer Antônio Bernardo.

Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, pre-
sidente da FIRJAN abordou a “Responsa-
bilidade Social Empresarial no Sistema 
Firjan”. Em nome do Senac - Rio, Virginia 
Moraes falou sobre as ações da instituição 
e deu ênfase à parceria com a AJORIO: Su-
peração Joias e o livro “A Joia do Rio”.

da importância dos laboratórios gemo-
lógicos para aumentar a confiança do 
consumidor nas joias com pedras co-
loridas. A gemóloga da AJORIO, Chang 
He Ok, parabenizou a organização do 
evento e sugeriu mais investimentos 
em tecnologia para os laboratórios bra-
sileiros, que acabam perdendo campo, 
já que muitas análises têm que ser fei-
tas lá fora por falta de equipamentos 
adequados.

O SEBRAE montou um espaço dedicado 
a mostrar o trabalho que desenvolve jun-
to ao setor de gemas e joias no Rio e em 
GO, MT, PA, PI, RS e SP. Para fortalecer 
a gestão das empresas de pequeno e mé-
dio porte, o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresa oferece cursos 
de capacitação e linhas de subsídios. Re-
presentando o APL Joia Carioca, estive-
ram presentes Byzance, Francisca Bastos, 
Joyá, Márcia Mór, Odara e Yara Figueiredo.

ESPAÇO SEBRAE

Dino Psomopoulos, diretor da Amsterdam Sauer e 
Chistian Hallot, embaixador da H. Stern

Nereide Bosso, da Antônio Bernardo, e Virgínia Moraes, 
do Senac-Rio

Gemólogos da Rede IBGM, Chang He OK (RJ), Jane Gama 
(Coordenadora da Rede), Graça Baião (BA) e Luiz Antônio 
Gomes da Silveira (MG)

A Apex-Brasil fi nalizou o dia com o pai-
nel intitulado “Informações estratégicas 
para o estabelecimento de um negócio no 
Brasil”.

No segundo dia, Dino Psomopoulos, di-
retor da Amsterdam Sauer, falou sobre a 
relevância de Julio Sauer na promoção de 
pedras brasileiras.

No último dia de palestras, falou-se 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL DE PÔSTERES

Clarissa Maciel, Deborah Rossoni, gestora 
da APEX Brasil e Camila Rey

Expositores do estande APL Joia Carioca no 
Espaço Sebrae
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BELEZA E DESCONTRAÇÃO CARIOCAS 
ENCANTARAM CONGRESSISTAS

BEM VINDO, EMPRESÁRIO!

Em parceria com a FECOMÉRCIO-RJ, o 
Sistema AJORIO convida a todos para a pa-
lestra gratuita “Código de Defesa do Consu-
midor - O que o empresário precisa saber” 
dando início ao projeto Bem-vindo, Empre-
sário! O evento será na nossa sede no dia 
19 de julho às 10h. Confi rme sua presença 
através de nossos telefones.

SUPERAÇÃO JOIAS

Com o objetivo de contribuir para a capa-
citação de mão de obra especializada para 
as joalherias do RJ, a FECOMÉRCIO-RJ, o 
Senac Rio e o Sistema AJORIO lançaram, há 
três anos, o Superação Joias. O projeto é 
destinado a empresários, profi ssionais que 
desejam ingressar neste ramo ou aprimo-
rar seus conhecimentos. Acesse nosso site 
e confi ra a programação de 2011. Todos os 
cursos acontecem na unidade Copacabana, 
na Rua Pompeu Loureiro, 45 e são voltados 
para fazer da sua joalheria uma empresa de 
sucesso.

TRABALHE CONOSCO

Se você está interessado em trabalhar, 
seja na indústria ou no comércio de joias, 
bijuterias, relógios e afi ns, cadastre seu 
currículo no site da AJORIO. Sua chance de 
fazer parte do setor joalheiro começa ali. 
E para você, empresário, o Sistema AJORIO 
facilita a gestão de RH na hora de encontrar 
perfi s profi ssionais que se enquadrem às ne-
cessidades do seu quadro de funcionários. 
Entre em contato conosco!

Em seu discurso de abertura, Wilson 
Yuen, presidente da ICA, declarou que “a 
realização do Congresso no Rio de Janei-
ro, permite aos participantes usufruir dos 
eventos sociais e aproveitar as belezas na-
turais da cidade”. No jantar de abertura, 
no Porcão Rio’s, os participantes puderam 
apreciar a bela vista para a Praia do Fla-
mengo. No Rio Scenarium, a bateria da 
Portela protagonizou uma noite boêmia, 
típica do bairro da Lapa. Um coquetel em 
estilo Bossa Nova foi abrilhantado pelo ce-
nário: as luzes da cidade maravilhosa vistas 

Diagramação: Doors Comunicação
Fotos: Murilo Tinoco, Paulo Cartolano e 
Sebrae-RJ
Tiragem: 2.000 exemplares

A indústria de pedras preciosas voltou 
os olhos para o Rio de Janeiro entre os 
dias 30 de abril e 04 de maio de 2011 para 
discutir o tema “Ética na Mineração e Co-
mércio Justo” durante o 14º Congresso da 
International Colored Gemstone Associa-
tion – ICA, organização sem fi ns lucrativos 
que atua em defesa dos interesses do seg-
mento de gemas coloridas.

Em seu pronunciamento, Carla Pinhei-
ro, afi rmou que “o comércio sustentável 
e ético é algo que todas as instituições 
que representam qualquer setor produ-
tivo têm que perseguir, pois o mundo de 
hoje não tem espaço para nada diferente 
disso”.

O presidente da Apex-Brasil, Mauri-
cio Borges, destacou a importância do 
setor de gemas e joias para a economia 
brasileira: “É um segmento que contri-
bui para o desenvolvimento do país em 
vários Estado se, por isso, tem grande 
relevância para a Agência e também 
para o Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior. Em 2010, 
o segmento, que inclui gemas, joias e 
bijuterias, exportou US$ 2,3 bilhões”. A 
atividade gera 350 mil empregos diretos, 
fatura cerca de US$ 7 bilhões ao ano e 
reúne mais de 15 mil empresas, segundo 
dados do IBGM.

Durante o Congresso outras ações abri-
lhantaram ainda mais este grandioso 
evento, a Brazil Gem Fair, a Rodada de 
Negócios, o ICA Mine Tour, a 6ª Competi-
ção Internacional de Pôsteres e o Prêmio 
ICA de Design de Joias com Pedras Colo-
ridas.

????????

ICA CONGRESS BRAZIL
UM ENCONTRO INESQUECÍVEL NO RIO DE JANEIRO!

A mesa diretora que ofi  cializou o inicio das plenárias do ICA CONGRESS BRAZIL teve Michael Rae, presidente 
de Responsible Jewelry Council; Cezar Vasquez, diretor superintendente do SEBRAE/RJ; Hécliton Santini Hen-
riques, presidente executivo do IBGM; o presidente da CIBJO, Gaetano Cavalieri; Dulce Ângela Procópio de 
Carvalho, subsecretária de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro; Hugo Brüner, presidente 
do Conselho de Administração do IBGM; Wilson Yuen, presidente da ICA; o presidente da Apex-Brasil, Mauricio 
Borges; Feng Min Sun, vice-presidente administrativo da GAC; o presidente do World Diamond Council, Eli 
Izhakoff; e Anthony Brooke, da Tailand Gem and Jewelry Council; Carla Pinheiro, presidente da AJORIO e 
vice-presidente do Conselho de Administração do IBGM; Clement Sabbagh, chairman do ICA Congress 

Organizado pelo ICA e IBGM (Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos) com o apoio do Sistema AJORIO, o evento teve o 
patrocínio do SEBRAE, Apex-Brasil, Fecomércio/RJ, FIRJAN, SENAI, Monte Carlo Joias, Antonio Bernardo e Dillon DTVM

Dulce Angela, subsecretária da SEDEIS; 
Carla Pinheiro, presidente da AJORIO e 
vice-presidente do Conselho de Administra-
ção do IBGM; Hécliton Santini Henriques, 
presidente executivo do IBGM

O Hotel Sofi tel Copacabana recebeu cerca de 300 joalheiros, gemólogos 
e empresários, além de jornalistas e formadores de opinião, de 29 
países e de diversas partes do Brasil

O pendente “Arara-Pena” de ouro ne-
gro, diamantes chocolate, topázio azul, 
green gold e turmalinas verdes e azuis 
foi o grande vencedor. A autora premiada 
com US$ 5 mil e uma viagem à FENINJER 
afi rmou que “a participação em concursos 
incentiva a criação de joias mais concei-
tuais que depois servem de criação para 
uma coleção de peças mais comerciais”.

TRABALHOS SOCIAIS 
SENSIBILIZARAM OS 

PARTICIPANTES

O principal varejista de joias com pedras 
coradas da China, Lorenzo - LJ International 
Inc., doou US$ 30 mil dólares à FIRJAN a fi m 
de aperfeiçoar trabalhos sociais que levam 
esporte, cultura, lazer e educação a mora-
dores de comunidades carentes. A entrega 
do cheque, cujo valor foi acrescido com mais 
US$ 2.500 doados pelo presidente do ICA, 
Wilson Yuen, aconteceu durante uma visita à 
ONG Solar Meninos de Luz e a um posto de 
saúde mantido pelo Sistema FIRJAN, ambos 
localizados na comunidade Pavão/Pavãozi-
nho, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. 
O presidente do ICA se dispôs, ainda, a doar à 
ONG Meninos de Luz a quantia de US$ 5 mil a 
cada mês de janeiro, durante dez anos.

Wilson Yuen, presidente da ICA, entrega doação à Firjan 
nas mãos de Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira, presidente 
da Federação

do Morro da Urca, não tem como não se 
apaixonar... O Jantar de Gala, assim como 
os almoços, foram no próprio Sofi tel, tendo 
como pano de fundo a famosa Praia de Co-
pacabana. Os congressistas puderam fazer 
negócios, discutir assuntos de importância 
para o setor em âmbito mundial, apre-
ciar as deslumbrantes paisagens da cida-
de através dos encontros promovidos pela 
orga nização do ICA Congress Brazil e, so-
bretudo, desfrutar da simpatia e hospitali-
dade do caloroso povo carioca. Realmente 
um encontro inesquecível!

BRAZIL GEM FAIR

Brazil Gem Fair comemora ótimos resultados

A Brazil Gem Fair contou com a presença 
da Aro Gemas, BC Gemas do Brasil, Belmont, 
Ben Sabbagh Bros, Bezim Gems, Canelhas, 
Guru, JS Gems, Manoel Bernardes, Manoel 
Nogueira, MC Gemas, Mineração Terra Bran-
ca, PB Gems, Stones World. Representando o 
Estado do Rio de Janeiro, a PM Carvins, além 
das empresas cariocas Antônio Bernardo e a 
Acelétron. Os expositores da feira comemo-
raram as ótimas oportunidades, excelentes 
resultados e os contatos com o mercado na-
cional e internacional.

DESIGNER DO RIO DE JANEIRO RECEBE O PRÊMIO ICA DE DESIGN

Dulce Goettems e modelo com a joia; à direita, detalhe da peça




