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Aos lojistas participantes do SINCOJOIAS 
é outorgada a possibilidade de se � liar 
ao Sistema AJORIO e receber isenção 
nas taxas patronais de feriados e 
também ter acesso ao posto de ho-
mologação de rescisão de contrato 
de trabalho exclusivo no Centro do 
Rio de Janeiro.
Além dessas vantagens, as empresas 
contam com toda a gama de serviços 
disponibilizados pelo Sistema AJORIO, 
tais como:

√ Laboratório Gemológico para consul-
tas e emissão de certi� cados

√ Aluguel do auditório da sede do Siste-
ma AJORIO no centro da cidade

√ Acesso ao banco de currículos do site 
do Sistema AJORIO

O Governador do estado do Rio de Janeiro, discursa aos 
empresários do setor joalheiro no Palácio da Guanabara, 
sede do governo no Rio

O governador Sérgio Cabral assina a concessão para a re-
dução do ICMS

A  I M P O R T Â N C I A  D A

CONTRIBUIÇÃO
Biblioteca da Sede da AJORIO

Palestras voltadas para o setor joalheiro, 
capacita empregados e empresários

Chang He OK, gemóloga responsável pelo 
Laboratório Gemológico

A Ç Õ E S

SINCOJOIAS
√ Cursos e treinamentos especí� cos para 

o setor

√ Palestras e seminários

√ Biblioteca com livros e revistas sobre 
o setor

√ Informações técnicas e de mercado 
através da Central de Serviços Joia 
Carioca

√ Assinatura gratuita do informativo 
do setor

√ Fórum de debates

√ Link da sua empresa e destaque da 
sua logo na página inicial do site 
da AJORIO

√ Missões técnicas e comerciais no Brasil 
e no exterior

√ Entre outras 

São previstas em Lei quatro contribuições para todas as em-
presas, sejam elas de quaisquer segmentos: Contribuição Sin-
dical, Contribuição Confederativa, Contribuição Assistencial e 
Contribuição Associativa.
Para não onerar ainda mais os empresários atendidos pelo 
SINCOJOIAS, o sindicato recolhe apenas duas contribuições: 
a Contribuição Sindical Urbana, sempre no mês de janeiro, e 
a Contribuição Assistencial, comumente no mês de setembro. 
Isso se dá graças ao convênio feito com a Associação dos Joa-
lheiros do Estado do Rio de Janeiro (AJORIO) e a estreita rela-
ção entre o SINCOJOIAS e a Federação do Comércio do Esta-
do do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ), onde nosso presidente 
tem assento junto à diretoria, o que nos possibilita a grande 
parceria entre as entidades.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA
Essa contribuição tem caráter obrigatório a todos os empre-
gados e empresas. Está prevista nos artigos 578 e 610 da CLT, 
recepcionados pelo inciso IV do artigo 8º da Constituição da 
República de 1988. Os valores dessa contribuição são devidos, 
anualmente, por empregados, empresários, trabalhadores 
autônomos e pro� ssionais liberais. A contribuição sindical da 

empresa deve ser recolhida ao sindicato patronal, tomando 
por base o seu capital social e, para o segmento do comércio, 
os valores indicados na tabela divulgada anualmente pela 
Confederação Nacional do Comércio. O pagamento da contri-
buição sindical de 2011 já venceu, entretanto, o sistema que 
gera a boleta faz o cálculo da multa.

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
A Contribuição Assistencial é prevista em sentenças norma-
tivas, convenção ou acordo coletivo de trabalho e aprovada 
por deliberação da assembleia geral do sindicato. Seu ob-
jetivo é custear as despesas decorrentes das negociações e 
manter as atividades sindicais.  É devida por todos os inte-
grantes da categoria, pro� ssional ou econômica, sindicaliza-
dos ou não, e sua obrigatoriedade foi decidida pelo Supre-
mo Tribunal Federal.
Segundo, Nelson Teixeira, presidente do SINCOJOIAS, “é 
importante a contribuição para que o Sindicato consiga re-
alizar novas ações de interesse dos empresários. Para que 
possamos continuar com a representatividade junto aos ór-
gãos de governo e, com tudo isso, promover crescimento de 
oportunidades para o setor”.

A DIRETORIA
Em 04 de fevereiro de 2010, foi realizada a última eleição do Sindicato do Comércio 
Varejista de Joias (SINCOJOIAS). 

Foram eleitos para compor a diretoria efetiva Nelson Teixeira (presidente), Cláudio 
Laranjeira (secretário), Armando Gomes (tesoureiro) e o suplente Alexandre 
Teixeira. Para compor o conselho � scal efetivo foram eleitos Jocellyn 
Motta, Arnaldo Grossman, Nicolas Farah Neto e os suplentes Vera Herrmann e 
Rafael Eizenberg.

Toda a diretoria se empenha em promover, cada vez mais, a melhoria das condi-
ções de trabalho de nossas empresas e seus pro� ssionais propondo programas e 
projetos para o desenvolvimento da cadeia produtiva junto a governos e órgãos 
públicos e privados. Nelson Teixeira, atual presidente do SINCOJOIAS

Com o objetivo de estudo, coordenação, proteção, 
representação legal e defesa dos direitos e interes-
ses da categoria econômica do comércio varejista 
de joias, o Sindicato foi reconhecido pelo Ministé-
rio do Trabalho em 25 de agosto de 2009, confor-
me publicação no Diário O� cial da União e, em 21 
de janeiro de 2010, obteve seu Código Sindical.

A prioridade do SINCOJOIAS é fortalecer o setor va-
rejista de joias, ampliar o poder de negociação com 
os órgãos governamentais e, sobretudo, aumentar 
a representatividade do setor no Rio de Janeiro. 
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REDUÇÃO DO ICMS
Antes mesmo das atividades do
SINCOJOIAS começarem efetivamente, 
o setor joalheiro já comemorava com 
uma notícia aguardada há muito por 
empresários da indústria e do comércio 
de joias: a redução do ICMS de 13% para 
5%, de acordo com decreto nº 41596 as-
sinado pelo Governador Sérgio Cabral 
Filho, dia 15 de dezembro de 2008, em 
cerimônia realizada no Palácio Guana-
bara com a presença de autoridades, 
representantes dos mais importantes 
parceiros do Sistema AJORIO, como 
FECOMÉRCIO-RJ, SENAC-Rio e SEDEIS e 
dos empresários mais representativos 
do segmento joalheiro no Estado.
O privilégio do regime tributário dife-
renciado é concedido a pouquíssimos 
setores, segundo o próprio governa-
dor do Estado do Rio de Janeiro, Sér-
gio Cabral Filho, que em seu discurso 
enalteceu o trabalho conduzido pelo 
SINCOJOIAS, a concessão só foi feita 
porque o setor é um setor estratégi-
co para o Estado, pela grande afinida-
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          Fernandes e AJORIO

Em 29 de outubro de 2007 foi fundado, durante 
Assembleia na Sede do Sistema AJORIO, o Sin-
dicato do Comércio Varejista de Joias do Muni-
cípio do Rio de Janeiro. Batizado inicialmente de 
SINCOVARJ, mais tarde passaria a se chamar, como 
conhecemos hoje, SINCOJOIAS.

Sua fundação foi um grande passo para o forta-
lecimento do setor joalheiro no Rio de Janeiro, 
dando ainda maior representatividade ao Sistema 
AJORIO ao incluir o forte setor de varejo em seu 
escopo.

de com as principais vocações do Rio, 
como turismo e moda; é formado em 
sua maioria por micro e pequenas em-
presas; é grande gerador de empregos; 
é destacado exportador; é um setor de 
expressiva tradição; tem grande capa-
cidade de produção instalada e é re-
conhecido como gerador de produto 
com alta qualidade, design e grande 
valor agregado. 

O Sindicato
DO EMPRESÁRIO
VAREJISTA DE JOIAS

SUPERAÇÃO JOIAS
Uma das ações do SINCOJOIAS e que 
tem grande repercussão para o setor é 
o Projeto Superação Joias. Desenvolvido 
em parceria com o Senac Rio, Fecomér-
cio-RJ e a AJORIO, o projeto tem por ob-
jetivo contribuir para o desenvolvimento 
das joalherias do Estado do Rio de Janei-
ro através de palestras, cursos, eventos e 
consultorias elaboradas especialmente 
para quem deseja melhorar o desempe-
nho de seu negócio, aprimorar compe-
tências pro� ssionais e atualizar conhe-
cimentos. Um dos maiores desa� os do 
comércio de joias está na mão-de-obra 

 

Há dois anos, o SINCOJOIAS fe-
chou sua primeira convenção 
coletiva com o Sindicato dos 
Empregados no Comércio do 
Rio de Janeiro e o SINCOJOIAS 
começou a atender, na Sede da 
AJORIO, as solicitações das em-
presas para os acordos de domin-
gos, feriados e banco de horas.

Estão disponíveis em nosso site 
(www.ajorio.com.br) todos os 

acordos, formulários para ho-
mologação de feriados, guias 
das contribuições e as conven-
ções coletivas e os telefones do 
Sistema AJORIO, 2240-5520 ou 
2220-8004 estão à disposição de 
todos para tirar dúvidas e aten-
der as solicitações do segmento.

Também é possível fazer suas ho-
mologações de feriados nos pos-
tos situados nos Shoppings da 

Início das
ATIVIDADES

quali� cada. O vendedor precisa conhe-
cer bem os produtos, toda a operação 
de venda e buscar � delizar seus clientes 
através de um bom relacionamento. Isso 
tudo sem esquecer de que todo negócio 
para ter sucesso, depende também de 
uma boa gestão. Todos os quesitos aten-
tidos através das capacitações do Supera-
ção Joias.

OUTRAS AÇÕES
Recentemente, o Sindicato fechou uma 
parceria com um importante escritó-
rio de advocacia especializado na área 
trabalhista para prestar informações aos 
nossos associados. Caso sua empresa 
esteja precisando de auxílio em algum 
assunto desta grandeza, não hesite 
em nos acionar através do e-mail 
ajorio@ajorio.com.br, nosso sindicato 
está sempre de portas abertas para 
orientar da melhor forma os empresários 
do setor de joias, bijuterias e relógios.
Em entrevista ao Informativo Joia Cario-
ca, o presidente do SINCOJOIAS, Nelson 
Teixeira, disse que, como próximas ações, 
“o Sindicato visa ampliar a parceria com 
a Monte Castelo Ideias, assessoria de im-
prensa, a � m de que o setor tenha maior 
visibilidade na mídia e também pleitear 
uma assessoria contábil � scal e tributária, 
para que possa atender cada vez melhor 
as empresas � liadas ao SINCOJOIAS.” E 
acrescentou: “ o importante é dar manu-
tenção, ampliar e melhorar serviços para 
o setor de joias.”
A atuação mais detalhada dessa entidade 
pode ser acompanhada através do site do 
Sistema AJORIO. Acesse agora mesmo 
www.ajorio.com.br

cidade, divulgados sempre para 
os e-mails cadastrados em nosso 
banco de dados e também dispo-
nível em nosso site.




