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O Informativo Joia Carioca, edita-
do há cinco anos em substituição aos 
boletins AJORIO & VOCÊ, lançado em 
1994, e RIO JOIA, em 2001, está es-
treando layout novo. Mantendo suas 
características de importante canal de 
comunicação com os associados, o Joia 
Carioca tem agora seu conteúdo enri-
quecido com a inclusão de três páginas 
dedicadas ao projeto “Gestão na Palma 
da Mão”. Elaborado pela FECOMÉRCIO-

RJ, o projeto vai levar ao leitor, a cada 
edição, um tema relacionado à gestão 
de negócios. Com apoio do SEBRAE/RJ, 
através do Projeto APL de Joias e Biju-
terias, o Joia Carioca tem se destaca-
do entre os informativos institucionais, 
recebendo elogios pela qualidade da in-
formação e pelo belo projeto gráfico, o 
que torna a leitura mais agradável.

Agora, com apoio da FECOMÉRCIO-
RJ, o Joia Carioca, além de manter a 

qualidade de sempre, e estar ainda mais 
bonito, passa a ser também um instru-
mento de aprendizagem e construção 
do conhecimento, voltado para o aper-
feiçoamento da gestão da sua empresa. 
O projeto “Gestão na Palma da Mão”, 
que disponibiliza conteúdo técnico para 
informativos sindicais, tem alto índice 
de aprovação entre os vários setores 
para os quais já foi disponibilizado.

A AJORIO, que já vem atuando enfa-
ticamente na área de capacitação com 
projetos bem sucedidos, como o SUPE-
RAÇÃO JOIAS, recebeu com entusias-
mo a oferta da FECOMÉRCIO, passando 
a oferecer a seus associados mais essa 
importante ferramenta. Nessa edição, 
recheada de boas notícias, o tema do 
primeiro módulo de Gestão na Palma da 
Mão é “A Hora da Verdade”, que você 
pode conferir nas páginas 2, 3 e 4.  
Boa Leitura!

JOIA CARIOCA: NOVO CONTEÚDO E NOVO LAYOUT

ACORDO ENTRE AJORIO E SEBRAE/RJ INICIA NOVA FASE DO APL 
DE JOIAS INCLUINDO O SEGMENTO DE BIJUTERIAS  

Encerrando sua primeira fase de atu-
ação, com ações de grande impacto para 
o fortalecimento da indústria e do co-
mércio de joias no Rio de Janeiro, o APL 
Joia Carioca inicia um novo ciclo, com 
um acordo para mais três anos de ativi-
dades. O segmento de bijuteria, um dos 
que mais cresce em todo o país, passa 
agora a ser beneficiado pelas ações do 
Arranjo Produtivo Local, criado pela AJO-
RIO em parceria com o SEBRAE/RJ. 

Desde sua implementação, no início de 
2005, o APL de Joias do Rio de Janeiro vem 
sendo considerado modelo entre os APLs de 

Joias do país, graças aos esforços da AJORIO 
em aglutinar as mais importantes lideran-
ças do Estado, como SEDEIS, FECOMÉRCIO-
RJ, FIRJAN, INT, PUC-Rio, Veiga de Almeida, 
entre outras. Essas parcerias foram primor-
diais para o sucesso do projeto que, entre 
as grandes conquistas, brindou o setor, no 
fim de 2008, com a redução da alíquota do 
ICMS nas operações internas de empresas 
de artefatos de joalheria e afins, de 13% 
para 5%, medida que deve ampliar a for-
malização do setor, item considerado fun-
damental para seu pleno desenvolvimento.  

No âmbito do APL, novas portas para 
a competitividade do varejo têm sido 
abertas com ações como o SUPERAÇÃO 
JOIAS, promovido em parceria com o SE-
NAC-Rio. O programa, iniciado em 2009, 
é um grande sucesso e nesse primeiro 
ano teve procura acima da expectativa, 
capacitando gerentes e vendedores para 
a implementação de modernas formas de 
gestão em suas joalherias. 

Iniciativas inéditas como o I Encontro 

Nacional do Setor Joalheiro, realizado em 
novembro de 2007, reunindo no Rio de 
Janeiro as principais lideranças do país e 
importantes palestrantes internacionais, 
e o lançamento do PANorama Carioca, em 
agosto de 2005, resultaram em sucessos 
sem precedentes. O PANorama, que lan-
çou coleções de joias tendo o Rio como 
tema, tem repercussão até hoje. Além de 
participação em vários eventos nacionais, 
o projeto participou do Salone Internazio-
nale del Móbile, realizado em abril desse 
ano em Milão, na Itália e inspirou o proje-
to do livro “A Joia do Rio”, que será lan-
çado em 2010. Continua na página 5

Varejistas de joias do Rio de Janeiro comemoram concessão do Registro Sindical pelo 
Ministério do Trabalho. Leia na página 5

Carla Pinheiro e o Governador Sérgio Cabral na assinatura 
do Decreto que reduziu o ICMS para o setor joalheiro, uma 
das mais importantes conquistas do APL de Joias

Carla Pinheiro entre os principais parceiros da AJORIO: 
Orlando Diniz, presidente da FECOMÉRCIO-RJ, Nicolas  
Georges Farah Neto, presidente do SNCAPP e Sérgio Mal-
ta, superintendente  do SEBRAE-RJ 

Evolução dos projetos gráficos dos Informativos da AJORIO em 15 anos  

O fortalecimento do comércio varejis-
ta de joias do Rio de Janeiro, uma das 
metas prioritárias da AJORIO nos últimos 

anos, acaba de receber o aval do Governo 
Federal. O Ministério do Trabalho e Em-
prego concedeu o registro sindical ao Sin-
dicato do Comércio Varejista de Joias do 
Município do Rio de Janeiro (SINCOJOIAS). 
O ato foi publicado no Diário Oficial da 
União no dia 25 de agosto, e a carta sindi-
cal, que reconhece oficialmente o SINCO-
JOIAS, foi expedida pelo Ministério dia 29 
de agosto de 2009.

Fundado em outubro de 2007, o SIN-
COJOIAS é presidido por Nelson Luciano 
de Carvalho Teixeira, e passa a integrar o 
Sistema AJORIO, ampliando a representati-
vidade do setor joalheiro no Rio de Janeiro, 
aumentando o poder de negociação das en-
tidades de classe junto aos poderes cons-

tituídos e instituições de fomento. Com a 
concessão, o setor joalheiro sai fortalecido, 
pois toda a cadeia produtiva passa a ter re-
presentantes oficiais no Estado.

Nelson Teixeira, presidente do novo 
sindicato, enfatizou que agora a arreca-
dação da contribuição sindical passa a ser 
aplicada diretamente em ações voltadas 
para o setor varejista de joias. “As metas 
prioritárias já estão sendo traçadas pelos 
lojistas do setor para serem iniciadas em 
2010, em breve estaremos divulgando as 
novidades”, disse ele.

Essa é mais uma das grandes conquis-
tas da AJORIO e dos sindicatos parceiros, 
SNCAPP e SINCAJOR, com apoio fundamen-
tal da FECOMÉRCIO-RJ. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO OFICIALIZA SINDICATO DO  
COMÉRCIO VAREJISTA DE JOIAS DO RIO DE JANEIRO 

A influência cada vez maior que a moda 
exerce sobre a joalheria, foi o tema inicial 
da palestra de Regina Machado, pesqui-
sadora de tendências e coordenadora de 
Design de Joias da UVA, na apresentação 
do Preview Design de Joias 2010, dia 5 de 
outubro, no auditório do SEBRAE/RJ. O 
lançamento, promovido pelo sistema AJO-
RIO/APL Joia Carioca, tem o objetivo de 
divulgar as principais tendências que irão 
direcionar indústria e designers nas próxi-
mas temporadas.

O caderno, editado anualmente pelo 
IBGM em parceria com o SEBRAE e apoio 

da AngloGold Ashanti, esse ano incorporou 
importantes inovações, ao trabalhar de 
forma integrada com os setores de moda 
e beleza. Para isso foi criado um comitê 
para pensar a moda brasileira na joalheria, 
envolvendo diversos segmentos, resultan-
do num caderno alinhado à indústria in-
ternacional de moda e estilo. A belíssima 
edição do  Preview Design de Joias 2010 
tem ainda alguns exemplares à disposição 
na sede da AJORIO para os associados em 
dia com suas contribuições. Informações 
com Dayana, pelos telefones (21) 2220 
8004/2240 5520.

PREVIEW DESIGN DE JOIAS 2010:
 Lançamento no Rio de Janeiro

 A inclusão da joia no Fashion Busi-
ness/Fashion Rio; participação em feiras 
nacionais; apoio a novos empreendedores 
através das Incubadoras de Empresas da 
PUC Rio e da Veiga de Almeida; fortaleci-
mento das entidades de classe do Estado 
do Rio, com a criação do Sistema AJORIO 
que atualmente engloba SNCAPP, o SINCA-
JOR e o SINCOJOIAS, ampliando a repre-
sentatividade da indústria e do comércio 
de joias; a edição do Informativo Joia Ca-
rioca e do site da entidade; facilidades de 
acesso a novas tecnologias; parcerias com 
universidades, escolas técnicas, centros 
de pesquisa, entre muitas outras inicia-

tivas promovidas pelo APL Joia Carioca, 
estão revitalizando o setor joalheiro no 
Rio de Janeiro.

Para a diretora executiva do Sistema 
AJORIO, Angela Andrade, além das impor-
tantes conquistas políticas, as atividades 
do APL, que incluíram eventos de grande 
repercussão, aumentaram muito a visibi-
lidade da joia carioca, reconhecida pela 
criatividade e pelo design diferenciado, 
características intrínsecas aos produtos 
“made in Rio”.     

Segundo Carla Pinheiro, presidente 
da AJORIO e do SINCAJOR, nessa primeira 
fase o APL Joia Carioca impulsionou toda 

a cadeia produtiva – lojistas, fabricantes 
e atacadistas de artefatos de joalheria e 
relojoaria –, cumprindo com louvor suas 
metas iniciais. Agora, o novo acordo vai 
permitir a consolidação das conquistas e a 
implementação de novas políticas e estra-
tégias para o desenvolvimento do setor no 
Estado do Rio.

Carla lembra que nada disso seria 
possível sem a fundamental parceria da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômi-
co do Estado, da FECOMÉRCIO-RJ, do Sis-
tema FIRJAN e dos demais parceiros que 
acreditaram no poder de articulação do 
Sistema AJORIO. 

ATUAÇÃO DO APL AMPLIOU VISIBILIDADE DA JOIA CARIOCA 

NOTA FISCAL PARA 
EMPREENDEDOR  

INDIVIDUAL  
Com o valor mensal único de R$ 56,15, 

os prestadores de serviço em determina-
das atividades como lapidação de gemas, 
artesãos, fabricantes de artefatos de joa-
lheria, ourivesaria, e bijuterias, entre 
outros, com faturamento anual de até R$ 
36 mil, podem  cadastrar-se como Em-
preendedor Individual, passando a emitir 
nota fiscal, inclusive para estatais, con-
tratar até um empregado, obter Alvará e 
isenção de taxas e impostos, entre outras 
vantagens.

A apresentação dessa nova categoria 
foi feita durante o lançamento do Preview 
Design de Joias 2010, no auditório do 
SEBRAE-RJ, pela consultora do SEBRAE, 
Lusia Angelete. Angela Andrade, direto-
ra executiva do Sistema AJORIO, anun-
ciou que a entidade em breve inicia uma 
campanha para ampliar a medida, que 
diminuirá com certeza a informalidade no 
setor joalheiro, e colocou um contador à 
disposição para esclarecer as dúvidas dos 
associados. O cadastramento e mais in-
formações estão disponíveis no site www.
portaldoempreendedor.gov.br

O Laboratório Gemológico da AJORIO 
continua oferecendo o curso Gemologia Bá-
sica em sua sede e passou a oferecer tam-
bém os módulos I, II e III, do curso Identifica-
ção de Gemas, com a gemóloga-avaliadora 
Chang He OK, (FGA, DGA) profissional das 
mais conceituadas no mercado. Sob a res-
ponsabilidade técnica de Chang, além dos 
cursos, o Laboratório oferece os serviços de 
laudos técnicos, perícias e ensaios técnicos 
para emissão de certificados de classifica-
ção e autenticidade em gemas lapidadas. 
Todos os laudos têm reconhecimento inter-

nacional, já que a instituição integra a Rede 
IBGM de Laboratórios, filiada ao CIBJO. 

LABORATÓRIO RECEBE MAIS DOAÇÕES
O Laboratório da AJORIO vem receben-

do doações de excelentes gemas que en-
riquecem seu acervo. As mais recentes fo-
ram feitas pelas empresas Crystal Rio (RJ),  
Geometa (MG), Mineração Minas Gerais 
(MG), Monte Carlo Joias (RJ), Naturale 
Stein (MG), Opalas Piauí, (PI) e Tavares 
Gemas, com lotes de pedras brutas e lapi-
dadas para lá de preciosos. A AJORIO agra-
dece as valiosas doações.

NOVO CURSO NO LABORATÓRIO GEMOLÓGICO DA AJORIO

LAFRY JOIAS  

COMEMORA 25 ANOS
A Lafry Joias acaba 

de celebrar 25 anos. 
Em 1984, com a aber-
tura da Lafry em Copa-
cabana, Eduardo Vaks 
e seu pai, joalheiro há 
46 anos naquela épo-
ca, deram início a uma 
trajetória de sucesso. 
Em 1991 a marca op-
tou pelo Fashion Mall 
em São Conrado, sen-
do uma das pioneiras 
do shopping. Eduardo, que se 
auto-intitula “um engenheiro de 
jóias”, devido a sua formação em 
engenharia mecânica e gemologia, é con-
siderado um empresário exemplar pelo 
setor. A empresa também festeja a inclu-
são de duas peças no catálogo “Preview  

Design de Joias 2010”. As duas joias fo-
ram selecionadas durante a FENINJER por 
especialistas de moda, estilo e joalheria 
e incluídas nas categorias tendência Pop 
Modernista e Orgânicos (foto). 

CARIOCAS FINALISTAS NO PRÊMIO 

IBGM DE DESIGN

Andréia Nicácio e Dulce Goettems 
são as duas cariocas finalistas no 15º Prê-
mio IBGM de Design de Joias. Nesse ano 
foram 282 trabalhos inscritos, divididos 
em três categorias: “Joias da Natureza”, 
“Joias com Lapidação Diferenciada” e “A 
Cara do Brasil: Brazil Ear Couture”. An-
dréia foi classificada na categoria Joias 
da Natureza e Dulce classificou suas 
criações em todas as três categorias. A 
cerimônia de premiação será durante a 
50ª edição da FENINJER, em fevereiro de 
2010. As peças classificadas participarão 
de feiras nacionais e internacionais.

MAIS PRÊMIOS PARA VIRGÍNIA MORAIS
A talentosa e premiada designer Virgí-

nia Moraes recebeu mais dois importantes 
prêmios em 2009: troféu bronze no Prêmio 
IDEA Brasil 2009 e Prêmio Ecoleo de Design 
2009.

DOUTORADO
Regina Machado, pesquisadora de ten-

dências e coordenadora de Design de Joias 
da UVA, defendeu, e foi aprovada, a tese 
de doutorado “Capital Simbólico e Cultura 
de Consumo”, na UFRJ. 

MESTRADO
Ida Benz, com a dissertação “Inovação 

no Processo de Design de Jóias Através da 
Modelagem 3D e da Prototipagem Rápida” 
e Ana Videla com a dissertação “Emprego 
da Solda a Laser na Criação e Produção 
de Jóia”, terminaram seus mestrados na 
PUC-Rio. A AJORIO parabeniza a todas 
que, aprimorando seus conhecimentos, 
valorizam o setor joalheiro. 

DICAS PRECIOSAS

Alunos no curso de Identificação de Gemas na AJORIO 
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Nelson Teixeira, presidente do SINCOJOIAS         

Regina Machado, sempre encantando a platéia, explica como a moda permeia o universo da joalheria         
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