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APRESENTAÇÃO
O Instituto de Gemas e Joias da Amazônia no cumprimento das suas obrigações e
compromissos de garantir o acesso à transparência no que se refere a prestações de contas das
atividades e ações desenvolvidas, bem como, a aplicação de recursos públicos e privados para o
funcionamento do Espaço São José Liberto e seus projetos de desenvolvimento econômico local
nas áreas e setores de gemas e joias, artesanato design e moda autoral, com satisfação
disponibiliza as informações e resultados sobre as ações desenvolvidas no ano de 2020 e suas
conquistas institucionais.
Registra-se que face a ocorrência do contexto pandêmico e a existência da crise sanitária
no Brasil e no Estado do Pará provocada pelo vírus Mundial COVID-19 o desenvolvimento das
ações, atividades e metas previstas no Plano Anual de Trabalho /2021 do Contrato de Gestão nº
001/2017 5º Termo Aditivo sofreram alterações metodológicas na busca de viabilizar a
execução revisitada. O que ocasionou as decisões sobre as adequações das metas priorizadas,
bem como, as ações que metodologicamente não foram viáveis de realização em função do
contexto pandêmico.
Desta forma, este relatório a partir de uma linguagem direta aponta os resultados
quantitativos e qualitativos destacando o cumprimento do objeto do Contrato de Gestão em
pauta, apesar de o contexto pandêmico vivenciado por todos nós brasileiros.
A busca por novas metodologias on-line a construção de uma mudança metodológica do
fazer institucional, bem como, a esperança possibilitaram apesar do contexto pandêmico, a partir
da necessária revisão de metas e cumprimento do Decreto Estadual nº. 800 de 31/05/2020, a
realização das ações e metas, cuja natureza não promoviam aglomerações.
Um desafiante desenvolvimento das políticas públicas que gerou novas aprendizagens,
resultados inesperados a partir da forma híbrida metodológica que varia entre o modo on-line e o
presencial no cumprimento das ações.
Apesar de todas as incertezas de 2020, temos a satisfação de socializar os resultados
individuais e coletivos construídos.
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EIXO I – GOVERNANÇA E COOPERAÇÕES
(04)AÇÕES

1.1. Realizar em parceria
com a SEDEME e SEDAP
Mini
Festivais
de
Chocolate, Flores e joias
da Amazônia.

META
PREVISTAS

03 ações p / ano

METAS
ALCANÇADAS

01 ação

OBSERVAÇÕES
Após o processo de redirecionamento realizado em
reunião no dia 16/11/2020 com a Comissão Mista de
Avaliação do Contrato de Gestão nº 001/2017 ficou
proposta a redução de Meta de 06 ações para 03 ações,
face as medidas de segurança ao COVID-19.
Com a finalidade de realizar o evento “Mini Festival de
Chocolate, Flores e Joias da Amazônia” foi firmada a
parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Mineração e Energia, a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca/SEDAP e o
Instituto de Gemas e Joias da Amazônia no ano de 2019.
A iniciativa destaca dentre seus objetivos realizar em
períodos sazonais como a Páscoa, Dia das Mães, Dia dos
Namorados, Círio de Nazaré e Natal evento para
exposição e comercialização dos produtos como
Chocolate, Flores e Joias produzidos no Estado do Pará,
bem como, contribuir para o fortalecimento dessas
cadeias produtivas, dando visibilidade aos produtos
gerados por esses três setores produtivos visando o
desenvolvimento econômico local e criativo. Com a
ocorrência da pandemia COVID – 19 a programação de
2020 foi suspensa nas datas como a Páscoa, Dias das
Mães, Dia dos Namorados, Círio de Nazaré. Coube a
coordenação técnica do evento em parceria com os
representantes dos setores produtivos construir
estratégias para a utilização do evento com um novo
formato atendendo as medidas de prevenção e combate a
COVID – 19 conforme destaca o Decreto Estadual nº
800 de 31/05/2020.
1) Mini Festival de Chocolate, Flores e Joias
Amazônicas - “Especial Natal” em formato híbrido:
digital e presencial, nos dias 03, 04, 05/12/2020 no
Espaço São José Liberto, onde foram desenvolvidas as
seguintes atividades:
a) Live Mini Festival de Chocolate, Flores e Joias
Amazônicas – Edição Especial Natal
Data: 03/12/2020
Hora: 17hs / youtube / canal: espacosaojoseliberto
I – Pronunciamento dos senhores Secretários
(SEDEME /SEDAP)
II – Relatos de Experiências: O chocolate, As Flores e as
Joias Amazônicas: Identidades e Experiências.
Segmentos/convidados e seus representantes
1. Bombons Regionais – Frennytam Mata Palheta
2.Chocolate de origem: Maria Chiara Moreira de Melo
Cruz
3.Segmento de Flores: Márcia Ramos de Quadros
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4.Segmento de Joias: Helena Bezerra
III – Incursão com câmera volante nas ilhas de vendas
1. Demonstração do processo produtivo de
transformação da amêndoa ao chocolate (UNAMA)
2.Visitas as ilhas de bombons artesanais 3.Visitas as
ilhas de chocolate de origem 4.Visita a exposição de
joias. Participaram dos espaços de vendas as seguintes
empresas:
a) Flores: 01. Jubaluba 02. Natureza Viva 03. Santa
Flora
b) Chocolate de Origem: 01.Amazônia Cacau 02. Da
Cruz Chocolate 03. Vera Chocolate. c) Joias: 01.L & P
Joias e Fundição (representante do setor)
d) Bombons Regionais: 01. Coletivo representativo no
que se refere aos itens vendidos e volume de vendas
foram registrados os seguintes resultados por setor
produtivo:
a) Setor de Flores: (54) itens vendidos / R$ 1.019,00
volume de vendas; b) Setor de Chocolate de origem: (58)
itens vendidos| R$ 712,00 de volume de vendas. c) Setor
de Joias: (20) itens vendidos| R$ 6.503,50 de volume de
vendas
1.2. Efetivar parcerias com
universidades, fundações,
3º Setor e instituições
privadas para realizações
de ações culturais no
ESJL.
2.1. Manter parcerias com
instituições de ensino
superior, terceiro setor,
órgãos privados e públicos
para realização de ações
como cursos, Workshops,
palestras e seminários.
3.1. Realizar levantamento
/ pesquisa semestral junto
aos clientes e usuários do
ESJL.

06 parcerias

06 parcerias

04 parcerias celebradas
/ano

06 parcerias

02 pesquisas/ano

01 pesquisa

Foram efetivadas as seguintes parcerias: Escola de Dança
Clara Pinto, Grupo Quorum, TV Liberal, Instituto
Ananda, SESC/PA, Sport Way Academia.

Foram mantidas as seguintes parcerias: Universidade do
Estado do Pará – UEPA; Associação das Costureiras da
Amazônia / Costamazônia; Escola Rhama de
Ourivesaria; Faculdade Estácio/FAP-PA; Instituto de
Geociências da Universidade Federal do Pará /Museu de
Geociências da UFPA e Secretaria de Cultura do Estado
– SECULT.
No período de 23 a 28 de dezembro de 2020 foi realizado
a 1º edição da Pesquisa de Satisfação (produtos e
serviços) do ESJL de forma digital, por meio do Google
Formulários. A aplicação do referido formulário foi
disponibilizado por link no instagram, WhatsApp e via email do Espaço São José Liberto. Foram entrevistados 61
clientes, nesta primeira edição. Foi planejado um novo
período de aplicação da pesquisa para os meses de
janeiro, fevereiro e março de 2021. O questionário, bem
como os resultados /manifestações dos clientes
pesquisados foram encaminhados por meio de ofício
junto aos relatórios complementares, a mantenedora do
contrato de gestão em pauta.
A meta II, foi reprogramada para o ano de 2021.
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EIXO II – FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, FOMENTO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SUSTENTABILIDADE.

(08)AÇÕES

META

META

PREVISTA

ALCANÇADA

OBSERVAÇÕES
Para tanto foram desenvolvidas as seguintes ações:

1.1. Capacitar profissionais 100 profissionais/
e novos criadores do setor
ano.
de gemas.

122 profissionais do
setor de gemas
capacitados.

1.2. Capacitar profissionais 100 profissionais/
e novos criadores do setor
ano.
de joias.

113 profissionais
do setor de joias
capacitados

1. Ciclo de Palestras: Tema: Conexões Amazônicas e Patrimônio
Cultural. Artesanato, Gemas e Joias (03) palestras realizadas/122
participantes.
Nº de palestras: (03)
Nº de participantes: (122)
Data: 25/11/2020
Hora: 16hs às 18hs,
Live transmitida ao vivo pelo canal do ESJL/Youtube onde foram
abordados os seguintes temas:
01. A produção artesanal de cerâmica na Amazônia: a experiência
do Paracuri – Icoaraci (Belém/PA/BRASIL).
02. As Gemas e as joias no Espaço São José Liberto
(Belém/PA/BRASIL) by Dra. Suyanne Flavia Santos Rodrigues
(PA)
03. A preservação do patrimônio cultural Amazônico e o processo
criativo e produtivo de joias: A coleção de joias “Amazônia
Encantadora” by Francileudo Furtado, Patrícia Ramos e José
Leoan. O ciclo de palestra foi transmitido pelo
@espacosaojoseliberto canal do youtube. As inscrições do evento
foram realizadas na plataforma doyte. O evento contou com a
participação de 13 cidades: 01 Distrito Federal e 06 estados
brasileiros e os respectivos números de inscrição. Abaetetuba/PA
(01); Amarantina /MG (01); Ananindeua (15); Belém/PA (93),
Belo Horizonte/MG (02); Brasília /DF (01); Macapá/AP (01);
Marituba/PA (02); Ouro Preto/MG (01) Parnamirim/RN (01);
Parauapebas/PA (01); Salvador/BA (01); São Paulo/SP (02)
Para execução desta ação/meta foram realizados os eventos de
capacitação profissional a saber: palestras e Workshop.
1) Palestra | Tema: O sentido das joias religiosas
Data: 18/08/2020
Horário: 16hs às 18hs
Ministrante: Ma. Rosângela Gouvêa (UEPA)
Foram inscritos (69) participantes por meio da plataforma de
eventos doity.
2) Workshop de geração de produtos Joias de Nazaré 2020
Tema: Joias Religiosas do Círio de Nazaré / Maria Rogai por Nós
Data: 19 e 20/08/2020
Horário: 15hs às 17hs
Ministrante: Ma. Rosângela Gouvêa (UEPA)
Foram inscrito (28) participantes por meio da plataforma de
eventos doity. Participaram do evento (27) profissionais e novos
criadores.
Público-alvo do setor joalheiro a saber: designeres profissionais,
estudantes de design. O evento foi executado on-line por meio da
plataforma de transmissão ZOOM o link de acesso foi
disponibilizado via e-mail para os participantes do Programa Polo
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1.3. Capacitar profissionais 50 profissionais/
e novos criadores do setor
ano.
de moda.

122 profissionais de
moda capacitados

Joalheiro/PA das categorias designers profissionais e estudantes de
design.
3) Palestra - Tema: A preservação do Patrimônio Cultural
Amazônico e o processo criativo e produtivo de joias: A coleção de
joias Amazônia Encantadora.
Data: 25/11/2020
Hora: 16h
Foram capacitados (17) empreendedores do setor de joias dentre
designers e ourives. A iniciativa propôs uma apresentação
integrada sobre o processo de criação e produção de uma coleção
de joias organizada em duas linhas criativas a saber: a cultura
marajoara e as aves amazônicas em extinção.
Palestrantes:
a) Msc. Emanuel Fernandes de Oliveira Júnior(PA) graduado em
museologia pela Universidade Federal do Pará, possui mestrado
em Antropologia com ênfase em arqueologia. Atualmente
coordena o setor de documentação e pesquisa do Sistema Integrado
de Museus e Memoriais. É membro do grupo de trabalho de
ordenamento da sala do Programa Polo Joalheiro/PA no Museu de
Gemas.
b) Francileudo Furtado (PA). É empresário do setor joalheiro
ourives com 30 anos de atuação na produção de joias com
especialização em fundição. Proprietário da empresa LP Joias do
Pará, integrante do Programa Polo Joalheiro/ESJL.
c) Patrícia Ramos (PA) empresária de joias, com especialização em
esmaltação, Proprietária da empresa LP joias – fundições participa
da Loja UNA do Programa Polo Joalheiro/ESJL.
d) José Leuan é Bacharel em Design pela UEPA-Universidade do
Estado do Pará no ano de 2016. Pós graduado pela Estácio/ FAP
em Cultura de Moda e Mercado no ano de 2018. É Proprietário da
loja Brilho da Mata e integrante do Programa Polo Joalheiro/ESJL.
Com vistas a execução desta ação foram realizadas as seguintes
palestras|lives:
1) Palestra 1 - "A experiência de moda/ autoral/vestuário do
Projeto Território da Moda/APL de Moda e Design e Indústria do
Vestuário/PA
Data: 22/09/2020
Horário: 16hs
Ministrante: Doutorando em Arte/UFPA – Designer/Prof.
Fernando Hage (FEAP/SP)
2) Palestra 2 – Do Global ao Local: Tendências para um novo
cenário da Moda
Data: 22/09/2020
Horário: 16hs
Ministrante: Ma. Yorrana Maia (UNAMA/PA)
As palestras foram realizadas por meio de uma live transmitida
pelo canal do Youtube ESJL. Foram inscritos (122) participantes
por meio da plataforma de eventos doity. As inscrições foram
gratuitas destinadas aos empreendedores do Arranjo Produtivo
Local de Moda & Design, estudantes de design e novos
criadores/empreendedores A iniciativa propõe diálogos entre duas
abordagens sobre o mesmo tema, tendo como referência a
experiência do coletivo de vestuário do APL de Moda e Design do
segmento do vestuário, denominado Território da Moda. Desta
forma foram realizados diálogos interativos entre a geração da
experiência de moda autoral/vestuário no Território de Belém/Pará
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1.4. Capacitar profissionais 50 profissionais/
e novos criadores do setor
ano.
de artesanato.

27 profissionais
capacitados

e as reflexões sobre o estudo de tendências para o negócio da moda
autoral.
Com vistas a executar esta ação, foram realizadas (02) palestras e
(01) Relato de Experiencias a saber:
1) Ciclo de palestras com Relato de Experiência sobre o tema: “O
artesanato religioso e cultural do Círio de Nazaré: Preservação e
promoção cultural, empreendedorismo criativo no ESJLe a
experiência do Grupo EntreSantos.”
Data: 08/10/2020
Horário: 17hs em formato online
Local: Capela São José – ESJL
a) Palestra: 1 – O artesanato religioso e cultural do Círio de
Nazaré: Preservação e promoção cultural realizada pelo Museu do
Círio do Estado do Pará.
Ministrante: Prof. |Msc. Anselmo do Amaral Paes (PA).
b) Palestra: 2 – Empreendedorismo Criativo no Espaço São José
Liberto e o artesanato religioso do Círio de Nazaré
Ministrante: Prof.ª |Diretora Executiva do IGAMA Rosa Helena
Neves.
c) Palestra: 3 – O artesanato religioso no Círio de Nazaré: A
experiência do Grupo EntreSantos.
Ministrante: Artesã Maria Amélia Franco

Evento de capacitação destinado ao setor de artesanato. A atividade
foi realizada através de uma live transmitida pelo canal do
@espacosaojoseliberto do Youtube. Foi utilizada também a
plataforma gratuita de eventos Doity para inscrição dos
participantes. Foram capacitados nesta atividade com inscrição via
Doity (27) profissionais e novos criadores.
2.1. Realizar Workshops de 02 Workshops/
01 Workshop
1) Workshop de geração de produtos “Joias de Nazaré 2020”.
geração de produtos do
ano;
Período: 19 e 20/08/2020
segmento joia.
132 projetos de joias Foi realizado por meio da plataforma de transmissão via ZOOM. A
200 projetos de
atividade destaca entre seus objetivos possibilitar a criação por
joias/ano;
meio de projetos de joias uma coleção de joias religiosas inspirada
no Círio de Nazaré, manifestação religiosa que ocorre na cidade de
Belém/PA.
Participaram do evento 28 integrantes do Programa Polo Joalheiro
do Pará da categoria profissional designers e novos criadores. Para
geração da Coleção Joias de Nazaré /2020 foi eleito o tema: Maria,
Rogai por Nós. A partir do estudo dos significados de expressão
religiosa da igreja católica foram gerados (132) projetos e
produzidas (114) peças, representados por meio de pingentes,
brincos, gargantilhas, anéis, pulseiras e colares.
2.2. Realizar consultoria de 02 coleções /ano; 02 coleções de joia
1) Coleção de Produtos de Joias: Joias de Nazaré/2020 – Tema:
design de produtos para
Maria Rogai por Nós 17ºed
incremento
de
novas 150 peças de joias 170 peças de joias Data: 01/10/2020
coleções.
produzidas;
produzidas
Hora:15hs
Nº de peças:(114)
50 produtos de 01 coleção de moda
Lançamento da Coleção, com a direção criativa da designer
moda gerados /ano;
Rosângela Gouvêa. A coleção compreendeu a produção de (114)
132 produtos de moda joias sendo: (16) em ouro, (93) em prata e (05) AU + AG. A
gerados
coleção Joias de Nazaré 2020, sob a temática: “Maria Rogai por
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nós” foi lançada por meio de uma exposição com o mesmo nome
da Coleção, também através de um fashion film, veiculado pelo
canal do Youtube e a plataforma Instagram da loja Joias do Círio
(ESJL) e o instagram institucional do ESJL. Além das redes sociais
das marcas participantes. Participaram desta coleção: (18) MEI e
Micro e pequenas empresas; (25) designers; (02) lapidários.
A ação de consultoria de design destinada ao setor de joias
realizada nos dias 24 e 25/08/2020 on-line através de e-mail, vídeo
e chamada por WhatsApp, consistiu no desenvolvimento de
mentoria criativa onde foram apresentados os projetos de joias
devidamente instruídos em forma inspirados pela palavra chave:
sagrado, crença, religiosidade, espiritualidade, códigos, símbolos,
transcendência, emoção, tradição, proteção, conquista, sentimento,
vida e morte. A partir das indicações das palavras chaves a direção
criativa foi efetivada propiciando a curadora dos projetos para
Coleção de Joias de Nazaré/2020. Foram atendidos 27 designers. A
consultoria rediscutiu as iconografias contidas nos projetos.
2) Coleção de Produtos de Moda/Vestuário: “Pará, o Território
da Moda” com a direção criativa de Fernando Hage e o
Styling@diogocarneiro.
Data: 22/09/20
Hora: 17hs
Nº de peças:(132)
O lançamento foi realizado por meio de um desfile com looks de
10 marcas de moda transmitido ao vivo por uma live via canal do
Youtube do ESJL, produziram (132) peças exclusivamente para o
desfile. Participaram do lançamento os seguintes designers e
empreendedores: 01. Donna Fran; 02. Fábio Purificação; 03.
Daludi Handmade; 04. Madame Floresta; 05. Miçantê; 06.Murilo
Maia; 07.Patchouli; 08. Lilia Lima; 09. Prado; 10. TuCrias.
3) Coleção de Produtos de Joias: Amazônia Encantadora by
Francileudo Furtado e Patrícia Ramos.
Data: 25/11/20
Hora: 16hs
Nº de peças:(56)
Ao todo foram lançados (03) coleções, sendo (02) joias
(01) moda.
3.1. Realizar a curadoria e
2.000 joias
avaliação
técnica
de
avaliadas
produtos joias, moda e
artesanato
em 85% dos produtos
conformidade com os de joias avaliados
manuais de especificações em conformidade
técnicas dos produtos do
ESJL, com destaque para
os critérios de qualidade,
design, inovação, valores
culturais: diversidade e
identidade
cultural,
matérias
primas
e
acabamento.

2.154
Joias avaliadas
100% de produtos

A ação consiste nos seguintes passos metodológicos:
1) Agendamento para recebimento dos produtos 2)Identificação
do empreendedor por código com localização do cadastro e
classificação do produto por tipo de seguimento do produto e
posterior organização em lotes. 3) Análise por lotes com seleção
dos produtos. 4) Inserção no sistema de informações das
caracterizações técnicas do produto recebido; 5) Assinatura do
Termo de recebimento/Entrada. 6)Etiquetagem. 7) Envio para os
pontos de venda e estoque se necessário.
Foram avaliados em 2020 (2.154) joias.
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1.500 produtos de
moda avaliadas

Face ao COVID /19 esta meta foi redimensionada
1.404 produtos de moda A ação consiste nos seguintes passos metodológicos:
avaliadas
1) Agendamento para recebimento dos produtos 2)Identificação
90% dos produtos
do empreendedor por código com localização do cadastro e
de moda avaliados
100% de produtos
classificação do produto por tipo de seguimento do produto e
em conformidade
posterior organização em lotes. 3) Análise por lotes com seleção
dos produtos. 4) Inserção no sistema de informações das
caracterizações técnicas do produto recebido; 5) Assinatura do
Termo de recebimento/Entrada. 6)Etiquetagem. 7) Envio para os
pontos de venda e estoque se necessário.
23.660 produtos de
artesanato
avaliados
80% dos produtos
de moda avaliados
em conformidade

3.2. Realizar avaliação
gemológica de gemas
400 gemas
coloridas e identificação avaliadas / ano.
de diamantes.

19.610 produtos de
artesanato avaliados

100% de produtos

A ação consiste nos seguintes passos metodológicos:
1) Agendamento para recebimento dos produtos.
2) Identificação do empreendedor por código com localização do
cadastro e classificação do produto por tipo de seguimento do
produto posterior e organização em lotes.
3) Análise por lotes com seleção dos produtos.
4) Inserção no sistema de informações das caracterizações técnicas
do produto recebido.
5) Assinatura do Termo de recebimento/Entrada.
6) Etiquetagem.
7) Envio para os pontos de venda e estoque se necessário.
Foram obtidos os seguintes resultados: 19.610 produtos avaliados

Esta ação tem caráter continuo e destaca entre seus objetivos
907 parecer gemológico realizar o diagnóstico de cada gema que será disponibilizada para
comercialização na loja incubadora do Programa Polo
Joalheiro/PA, bem como para exposição de gemas e joias. A ação
consiste nos seguintes passos:
01) Agendamento para atendimento de entrada para
comercialização.
02) Apresentação por lotes com os códigos do empreendedor
cadastrado no Programa.
03) Organização por lotes por grupo mineral e sua respectiva
variedade.
04) Seleção das gemas para avaliação e parecer prioritário de
gemas dos grupos minerais natural e orgânica utilizadas em
joalheria.
05) Análise das principais propriedades físicas das gemas (cor,
transparência, densidade, caráter óptico, índices de refração e
birrefringência).
06) Avaliação das principais feições de cada gema avaliada a
saber: inclusões, fraturas, zoneamentos (cor e efeito óptico em
gera). Após os procedimentos técnicos efetivados e a verificação
das conformidades técnicas são emitidos os pareceres específicos a
fim de subsidiar as vendas. A verificação foi efetivada em gemas
cravadas e em lotes.
As gemas identificadas obedeceram as seguintes classificações:
Gemas minerais naturais e gemas orgânicas.
No tocante as gemas da Coleção Joias de Nazaré/2020, avaliação
foi realizando laboratório do Museu de Geociências da
Universidade Federal do Pará.
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EIXO III – ACESSO AO MERCADO
(09) AÇÕES

META
PREVISTA

META ALCANÇADA

1.1. Participar de eventos
locais para promoção e 02 eventos executados (02) eventos de promoção dos
comercialização dos produtos
/ ano.
produtos e comercialização
de moda, joias, artesanato e
design do ESJL.

OBSERVAÇÕES
Com o objetivo de possibilitar o crescimento do
volume de vendas dos produtos comercializados no
ESJL no ano de 2020 foi assegurado a participação
do ESJL em dois (02) eventos locais à saber:
1) Feira: 2º Festival Internacional do Chocolate e
Cacau-Chocolat/2020 – São Paulo/SP.
Período: 12 a 14/03/2020
Local: Pavilhão de Exposições da Bienal do
Ibirapuera/SP-SP
Promovido pelo Governo do Estado/SEDEME/
SEDAP. A mostra contou com a exposição de
produtos de gemas e joias e de moda. Foram
divulgados produtos do ESJL de (19) empresas
formais e (07) empreendedores informais,
partcipantes das lojas do ESJL.
Evento:
2) Feira de Produtos " Círio na Estação/2020"
Período: 01 a 30/10/2020
Local: Estação das Docas do Pará - Armazém (03)
Participantes: (81) empreendedores criativos
Foram disponibilizados (02) dois estandes
totalizando 09 m2 adquiridos pela SEDEME/
Governo do Estado do Pará que obedeceram as
seguintes disposições: (01) Setor de moda e
artesanato; (02) setor de joias. Coube ao IGAMA as
seguintes responsabilidades: 1. Ambientação do
estande; contratação de (02) vendedores para
comercialização dos produtos nos estandes;
fornecimento de alimentação aos vendedores;
Prestação de serviços de translado de materiais e
produtos; transporte para os vendedores do horário
noturno, aquisição de flores e plantas para
ambientação dos dois estandes.
A feira em pauta foi promovido pela OS Pará 2000/
SEBRAE e Governo do Estado por meio da
SEDEME. Participaram pelo ESJL os seguintes
segmentos e empreendedores a saber:
01) Joias e Gemas: (15) empreendedores formais e
(05) designers totalizando (20) empreendedores
criativos;
02) Moda: (09) empreendedores formais e (06)
designers estilistas, totalizando (16) empreendedores
criativos;
03) Artesanato: (08) empreendedores formais e (38)
Artesãos abrangendo as seguintes tipologias:
chocolates finos, Produtos religiosos, Papelaria
artesanal, Cerâmica, Balata, Miriti, Camisetas com
temáticas Regionais, Brindes, Kits de cuia; cuias e
grafismo; encauchados, Sandálias com encauchados,
objetos de Decor; cestaria e fibras de tucumã;
Adorno de caroço de açaí.
No período de 01 a 31/10/2020 a comercialização
efetivada no evento totalizou o valor de R$ 9.613,00
dos quais R$ 4.528,00 correspondeu as vendas de
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produtos de moda e R$ 4.689,00 corresponderam as
vendas de joias. Quanto ao número de itens vendidos
foram obtidos os seguintes resultados: (168) itens de
artesanato; (05) itens de produto de moda; (34) itens
de joias totalizando o quantitativo de (207) itens
comercializados.
1.2. Realizar eventos de 01 desfile
produtos para promoção
comercial de moda, joias, 03
exposições
artesanato e design no ESJL realizadas

01 desfile realizado
06 exposições realizadas

03 feiras

04 feiras de artesanato

01 baile

01 baile digital/live

30 apresentações

01 evento de receita própria
18 apresentações

1) Desfile de Produtos de Moda Digital
Coleção: Pará, o Território da Moda
Data: 22/09/2020
Hora:17hs
Local: Espaço Moda-ESJL
Com transmissão ao vivo/live por meio do canal
Youtube/Espaço São José Liberto, contou com o
Styling do produtor de moda Diogo Carneiro. A
organização do desfile produziu ambientação
temática para apresentação de (30) trinta look
apresentado por (10) dez modelos. O desfile território
da Moda promoveu 10 marcas de vestuário autoral
bem como, (16) marcas de acessórios de moda
Exposições Realizados em 2020 (06)
1) Exposição: Acessórios Moda na Quarentena by
Selma Montenegro (designer/PA/ESJL)
Data: 05 a 16/08/20
Horário: 10hs as 16hs
Local: Espaço de exposição – SJL|com
comercialização (obs: horário especial face ao
COVID/19)
2) Exposição Moda-Pará Território da Moda/2020
4ºedição (com comercialização)
Período: 22/09 à 01/10/2020
Horário: 10h as 18h
Local: Espaço Moda/ESJL
Participantes / Expositores de Vestuário a saber: 01.
Donna Fran; 02. Fábio Purificação; 03. Daludi
Handmade; 04. Madame Floresta; 05. Miçantê;
06.Murilo Maia; 07.Patchouli; 08. Lilia Lima; 09.
Prado; 10. TuCrias.
Acervo Expositivo: (132) peças de produtos de
moda/vestuário Empreendedores beneficiados: (10)
marcas que participam do Arranjo Produtivo Local de
Moda, Design e Indústria do Vestuário do Estado do
Pará.
3) Exposição Joias de Nazaré - Maria Rogai por
Nós
Período: 01/10 a 01/11/20
Horário: 10hs as 18hs
Local: Espaço de Exposição – ESJL
Participantes: (18) Micro e pequenas empresas |
MEI; (25) Designers; (02) Lapidários, totalizando a
somatória de (61) participantes representantes da
cadeia produtiva. Visitação: presencial e on-line
Acervo: (114) peças de joias
4) Exposição Entresantos – Artesanato Religioso
do Pará
Período: 08 a 28/10/20
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Horário: 10hs as 18hs
Local: Capela São José – ESJL
Participantes Artesãs: Amélia Franco; Lilia Chaves,
Linda Toscano, Betty Castro e Cídia Martins.
Acervo: 50 imagens de santos
5) Exposição Fotos Servidores do Pará – SECULT
/SEPLAN
Período: 05 a 19/11/20
Horário: 10hs as 18hs
Local: Espaço de Exposição – ESJL
6) Exposição de Joias Amazônia Encantadora Francileudo Furtado e Patricia Ramos
Período: 25/11 a 25/12/20
Horário: 10hs às 18hs
Local: Espaço de Exposição – SJL
Eventos de feiras realizadas:
Feira de Artesanato EXPOFEART - 2020
1) EXPOFEART/ COLETIVO CRIATIVO
Data: 07/11/2020
Horário: 09hs às 16hs,
Local: Hall Anfiteatro Coliseu das Artes
Participantes: 07 empreendedoras criativas à saber:
01) Artfofa – Alda Bentes; 02) Chopp da Coisinha;
03) Delicias da Baratinha; 04) Empório IR na Sant;
05) Feito a mão, 06) Olivia Luna – Costura Criativa;
07) É égua mana.
Nº de itens vendidos: (130) itens
Volume de Vendas: R$1.560,00
2) EXPOFEART | COLETIVO CRIATIVO
Data: 28/11/2020
Horário: 09hs às 16hs,
Local: Hall Anfiteatro Coliseu das Artes
Participantes: (08) empreendedoras criativas à
saber:
01) Artes e Cia; 02) Bordado da Vovó; 03) É égua
mana; 04) Chopp da coisinha; 05) Feito a mão, 06)
Helena Artesanato; 07) Mãos de Rosa; 08) Olivia
Luna/Costura Criativa.
Nº de itens vendidos: (140) itens
Volume de Vendas: R$1.909,00.
3) EXPOFEART | COLETIVO CRIATIVO
Data: 19/12/2020
Horário: 10hs às 16hs,
Local: Hall Anfiteatro Coliseu das Artes
Participantes: (05) empreendedoras criativas à
saber: 01. Chopp da Coisinha, 02. Delicias da
Baratinha, 03. Empório IR no Sant, 04. Feito à mão,
05. Mãos de Rosa.
Nº de itens vendidos: (97) itens
Volume de Vendas: R$1.320,00
4) EXPOFEART | COLETIVO CRIATIVO

14

Data: 20/12/2020
Horário: 10hs às 16sh,
Local: Hall Anfiteatro Coliseu das Artes
Participantes: (05) empreendedoras criativas à
saber: 01. Chopp da Coisinha, 02. Delicias da
Baratinha, 03. Empório IR no Sant, 04. Feito à mão,
05. Mãos de Rosa.
Nº de itens vendidos: (103) itens
Volume de Vendas: R$1.480,00
No ano de 2020 foram realizadas (04) eventos da
Feira Expofeart, totalizando o número de (25)
empreendedoras criativas, (470) itens vendidos e o
volume de vendas que correspondeu ao valor de
(R$6.269,00)
Parceria: Governo do Pará por meio da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico Mineração e
Energia – SEDEME e a Assembleia Legislativa do
Estado do Pará.
Os produtos comercializados obedeceram as
seguintes tipologias: crochê, guardanapos bordados,
jogos americanos, caminho de mesa, produtos
natalinos, bandejas, agendas, jogos de banheiro,
toalhas de banhos bordadas, caixa para presentes.
Todos artesanais. A feirinha ocorreu dentro dos
padrões de segurança de combate ao COVID – 19,
conforme os decretos estaduais em vigor.
Baile de Carnaval Infantil|Virtual
1) Bailinho de Carnaval “Libertos na Folia”
Data: 09/02/2020
Hora: 10hs às 12hs
Local: Coliseu das Artes
Evento de Receita Própria Realizado:
1) Evento/Batizado Rafaela Koure
Data: 01/02/20
Hora: 10hs
Local: Capela do SJL
Eventos Culturais|Dança (período: Antes do
contexto pandêmico COVID/19)
Danças Circulares
Data: 19/01/2020
Data: 02 e 16/02/2020
Data: 02/03/2020
Hora: 10hs às 12h
Local: Anfiteatro Coliseu das Artes
Eventos Culturais|Música (período: Antes do
contexto pandêmico COVID/19)
Eventos culturais Musical: Grupo Quorum - Ensaio
aberto
Data: 18 e 25/01/2020
Data: 01, 08, 15, 22, 29/02/20
Data: 07 e 14/03/2020
Data: 31/10/2020
Data: 07, 14, 28/11/21
Data: 19/12/20
Hora: 10hs às 12hs
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Local: Capela São José/Auditório ESJL
2.1. Realizar vendas dos R$380.000,00 joias;
produtos de joias, gerados
pelos empreendedores do
1.000 joias/ano
Programa Polo Joalheiro/PA.

2.2. Realizar vendas dos
produtos
de
artesanato,
gerados pelos empreendedores
do
Programa
Polo
Joalheiro/PA.

R$250.000,00
artesanato;
15.000
artesanato /ano

R$617.716,51
(1.474)
Itens de joias/ano

R$289.492,69
(14.808)
Itens de artesanato/ano

R$102,989,60
Vendas / Moda
(858)
Itens de moda autoral

Com vistas ao desenvolvimento desta ação foram
executadas um circuito de iniciativas integradas para
comercialização de produtos a partir das diretrizes do
ESJL - Polo Joalheiro/PA e as atividades em si de
promoção e comercialização. Dentre as iniciativas
integradas destacam-se: a realização dos seguintes
procedimentos:
1- Cadastro comercial universalizado para todos os
setores criativos e seus respectivos empreendedores
atendidos pelo ESJL.
2- Assinatura dos contratos de consignação de acordo
com a modalidade do setor criativo atendido;
3-Realização de agendas de comercialização e
promoção dos produtos (feiras, exposições, lojas
temporárias;
4- Articulação e parcerias com a rede e cadeia
produtiva visando promover a integração entre os
setores criativos;
5- Visita técnica feita pelo NDTO/IGAMA nas
unidades produtivas que dispõe de contrato com o
IGAMA;
6- Realização de reuniões com os coletivos por setor
criativo para consensuar agendas de comercialização
no ESJL;
7- Realização de serviços laboratoriais de avaliação
técnica, curadoria bem como, serviços de mentoria
quando se tratar de coleções e exposições comerciais.
8- Aquisição de materiais necessários às vendas;
9- Manutenção das PDV’S físicas e digitais;
10- Manutenção do sistema comercial SJL.
Foram atendidos por esta ação todos os segmentos
deste setor criativo atendido.
Com vistas ao desenvolvimento desta ação foram
executadas um circuito de iniciativas integradas para
comercialização de produtos a partir das diretrizes do
ESJL - Polo Joalheiro/PA e as atividades em si de
promoção e comercialização. Dentre as iniciativas
integradas destacam-se: a realização dos seguintes
procedimentos:
1- Cadastro comercial universalizado para todos os
setores criativos e seus respectivos empreendedores
atendidos pelo ESJL.
2- Assinatura dos contratos de consignação de acordo
com a modalidade do setor criativo atendido;
3-Realização de agendas de comercialização e
promoção dos produtos (feiras, exposições, lojas
temporárias;
4- Articulação e parcerias com a rede e cadeia
produtiva visando promover a integração entre os
setores criativos;
5- Visita técnica feita pelo NDTO/IGAMA nas
unidades produtivas que dispõe de contrato com o
IGAMA;
6- Realização de reuniões com os coletivos por setor
criativo para consensuar agendas de comercialização
no ESJL;
7- Realização de serviços laboratoriais de avaliação
tecnica, curadoria bem como, serviços de mentoria
quando se tratar de coleções e exposições comerciais.

16

8- Aquisição de materiais necessários às vendas;
9- Manutenção das PDV’S físicas e digitais;
10- Manutenção do sistema comercial SJL.
Foram atendidos por esta ação todos os segmentos
deste setor criativo atendido.
2.3. Realizar a promoção
Informar o
comercial e vendas do quantitativo vendido
artesanato,
oriundo
dos
por município
municípios paraenses na Casa
do Artesão.

3.1.
Incrementar
a
participação de empresas e
MEI do Programa Polo
Joalheiro
nas
Unidades
Comerciais (UC) do ESJL.

41 empresas

Neste
período
foram
beneficiados
os
seguintes
municípios: Abaetetuba (842);
Acará (03); Almerim (02);
Ananindeua (710); Barcarena
(65); Belém (Icoaraci /Outeiro /
Mosqueiro) (7.709); Benevides
(51); Bragança (12); Breves
(09); Cachoeira do Arari (15);
Cametá (07); Castanhal (917);
Curralinho (28); Curuçá (12);
Dom Eliseu (05); Floresta do
Araguaia (); Igarapé Açú (114);
Itupiranga (12); Juruti (43);
Marituba (322); Monte Alegre
(03); Muaná (244); Oeiras do
Pará (06); Paragominas (04);
Parauapebas (); Pontas de
Pedras (155); Salinópolis (50);
Santa Barbara (79); Santa
Isabel do Pará(08); Santarém
(695); Santo Antônio do Tauá
(01), São Caetano de Odivelas:
(54), São Félix do Xingu ();
São Francisco do Pará (2.267);
São Sebastião da Boa Vista
(33); Soure (67); Tomé-Açu
(67), Tucuruí (07), Vigia (79),
Xinguara (), Marabá (), Vila do
Carapajó Distrito/Cametá (12).
41 empresas participantes do
Programa Polo Joalheiro

A comercialização dos produtos de artesanato
compreende (09) tipologias oriundos de (42)
municípios do Estado do Pará que integram (09)
regiões das (12) regiões de integração do Estado do
Pará a saber: Tocantins; Guajará; Baixo Amazonas,
Rio Caeté, Araguaia, Lago de Tucuruí, Marajó, Rio
Capim, Carajás. Além dos municípios o ESJL atende
empreendedores de (03) Distritos do município de
Belém (Icoaraci, Outeiro, Mosqueiro) e (01) distrito
de Cametá (Vila do Carapajó).
Observou-se no desenvolvimento desta ação a baixa
no volume de vendas de artesanato face o
fechamento do ESJL no período de (3) meses abril,
maio e junho, além do fechamento nacional de vôos
aéreos no Brasil.
O que provocou a queda da visitação turística na
cidade e no ESJL.

A ação consiste no desenvolvimento da atividade
integrada de desenvolvimento de produtos/processo e
acesso a mercado, além da garantia do funcionamento
do ESJL onde estão instaladas as PDV'S do Programa
Polo Joalheiro. Para efeito de realização desta
atividade são processados os seguintes passos:
01) Cadastro Comercial universalizado do ESJL
02) Identificação da modalidade comercial que o
empreendedor será inserido: PDV'S compartilhada de
forma individualizada com Termo de Permissão de
USO.
03) Preencher os requisitos dos processos de
comercialização por modelagem existente (edital),
04) Realização de ações de planejamento de
campanhas de coleções (coletivas e individuais
anuais).
05) Manutenção das PDV'S que funcionam em
regime coletivo colaborativo com consignação e
Regime de Termo de Permissão de Uso.
06) Realização de agendas comerciais: Exposições,
Lançamentos de Coleções Anuais; Participação em
Feiras; Manutenção do Instagram@joiasdocirio,
realização de lives e comercialização por meio de
QR-CODE.
07) Articulação com empresas em regime de
formalização para inclusão sócio produtiva.
08) Gestão e desenvolvimento dos recursos de
arrecadação própria, originadas pelas unidades

17

comerciais do ESJL. Neste período foram realizados
registros fotográficos de joias com modelos para
efeito do funcionamento do Instagram Joias do
Círio/ESJL, além da produção de um fashion film
com joias da Coleção joias de Nazaré/2020 sob o
tema: Maria, Rogai por Nós. Foram beneficiadas as
empresas das PDV'S gerenciadas pelo IGAMA, bem
como, as unidades comerciais que tem Termo de
Permissão de Uso assinado para 2020.
4.1. Promover a formalização
de novos criadores, artesãos, 10 formalização /ano 22 inclusões de novos criadores
designers no Programa Polo
Joalheiro

A ação de formalização é realizada de forma
orientada e compartilhada em parceria com o
SEBRAE/PA
O IGAMA encaminha os empreendedores criativos
para o SEBRAE/PA para formalização

5.1. Incrementar a prestação
de serviços de ourivesaria sob
Decrescido de
encomenda de joias por Incremento de 5% ao -12,95% encomendas de joias
empresas do Programa Polo
ano
Joalheiro /PA no ESJL
mediante termo de permissão
de uso
5.2. Incrementar a prestação
de serviços de ourivesaria
Decrescido de
para restauros de joias por Incremento de 5% ao
-12,58% restauros de joias
empresas do Programa Polo
ano
Joalheiro /PA no ESJL
mediante termo de permissão
de uso.

Foram encomendadas anéis de formatura, pingentes,
alianças (noivado e casamento)
1.585 encomendas de joias realizados em 2020.
Inc.= (nº de encomendas do ano atual) / (nº de
encomendas do ano anterior) x100
Foram restauradas joias em ouro amarelo e branco
com as seguintes peças: anéis, cordão tipo corrente,
fechos de gargantilhas e pulseiras.
1.667 restauros de joias realizados em 2020.
Inc.= (nº de restauros do ano atual) / (nº de
restauros do ano anterior) x100
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EIXO IV – PROMOÇÃO, MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL, COMERCIAL E TURÍSTICO SJL E SEUS PRODUTOS.

(06)AÇÕES

META
PREVISTA

1.1.
Promover
visitas
monitoradas
para 25
atendimento de instituições monitoradas
de ensino, pesquisa e
técnicas setoriais, visando a
educação patrimonial sobre
o ESJL e difusão turística.

visitas

META
ALCANÇADA
31 visitas monitoradas

OBSERVAÇÕES
No ano de 2020, foram executadas (31) grupos de visitas
monitoradas foram atendidas as seguintes instituições e
grupos de visitantes.
01) Escola de Aplicação da UFPA
02) Universidade do Estado do Pará
03) Instituto de Educação do Estado do Pará
04) Sistema de Ensino SIGMA
05) Fundação Papa Joao XXIII - FUNPAPA
06) Grupo Turístico do Estado de Pernanbuco
07) Grupo Turístico do Estado do Minas Gerais
08) Exército Brasileiro
09) Universidade da Amazônia
10) Secretaria Municipal de Educação do Município de
Castanhal

1.2.
Realizar
o
atendimento
de
visitantes no Museu de
Gemas do Estado/ESJL

1.000 visitantes
atendidos/ ano

4.471 visitantes do
museu atendidos

Esta atividade é desenvolvida em parceria entre a com a
Secretaria de Estado da Cultura, IGAMA e a SEDEME.
O horário de funcionamento corresponde aos horários
dos Museus do Sistema Integrado de Museus e
Memoriais. A visitação é orientada em acordo com as
disposições temáticas das salas do Museu de Gemas que
representa o Programa Polo Joalheiro/PA. Seu
funcionamento impulsiona as vendas no ESJL.
O Museu de Gemas do Estado do Pará foi reaberto no
dia 24/07/2020 para visitação com fluxos pré-definidos
visando evitar maiores aglomerações. A reabertura se
efetivou de maneira gradual.
As visitas realizadas atenderam grupos de no máximo
07 pessoas por circuito de visitação com duração de 40
minutos.

1.3.
Garantir
o
funcionamento do ESJL
com
atendimento
de
visitantes

Aumento de 2% ao
ano de visitantes

Decréscimo de
-83 % ao ano
64.213 visitantes
atendidos

Observa-se que face ao COVID-19 houve uma queda no
número de visitantes 2020, a retomada da visitação foi
efetivando de maneira gradual. A não realização do
Círio de Nazaré de maneira presencial impediu a vinda
de milhares de romeiros e turistas na cidade. Foram
atendidos 64.213 visitantes do ESJL, no ano de 2020. O
ESJL ficou fechado no período de abril, maio e junho/
2020 em função da pandemia|COVID/19

2.1 Implementar as ações
de
Marketing
e
comunicação
para
promoção do ESJL e seus
produtos na imprensa em
geral.

250 publicações
324 publicações

Publicações /Veiculações: 324
72 veiculações impressos jornais (O Liberal, Diário do
Pará e Amazônia Jornal);

5.000 acessos
1.500
compartilhamentos
3.000 curtidas

189.948 acessos
1.630
compartilhamentos
195.617 curtidas

24 veiculações de TV (Liberal, RBA, SBT, Cultura e
Fashion TV;
07 Rádio (Rádio Cultura, Rádio Studio Fm, Rádio
Pinhais Fm, Rádio CBN e Rádio Web Coopnews,);
11 Revistas (Revista Toda On, Bacana News, Revista
Pará +, Revista Manequim, Revista Portal Amazônia,
Revista Pará Trip e Revista Circular;
210 publicações internet;
As ações de promoção do ESJL também foram
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efetivadas via site, facebook, twitter, instagram Youtube
obtendo os seguintes resultados: (189.948) acessos;
(1.630) compartilhamentos; (195.617) curtidas.
2.2. Promover a relação do
ESJL com a comunidade
do entorno.

05 eventos/ano

07 eventos/parcerias

Santo Terço dos Homens realizado na Capela de São
José nas seguintes datas
Data: 11/01/2020 às 17hs.
Data: 15/02/2020 às 17hs.
Data: 22/08/2020 às 15hs
Data: 12/09/2020 às 15hs.
Data: 17/10/2020 às 17hs
Data: 14/11/2020 às 17hs
Data: 19/12/2020 às 17hs
Parceria: Arquidiocese de Belém – Região Episcopal
de Santana | Instituto de Gemas e Joias da Amazônia
Base: Igreja N. Sra. da Conceição – Bairro:
Jurunas/IGAMA/ESJL Capela São José
Coordenação da Região Episcopal de Santana (THMR)|
movimento que agrega as igrejas do entorno do ESJL|
Capela de São José
O Espaço São José Liberto, na sua origem histórica
denominado de “são José” foi habitado por uma
congregação Religiosa após variada ocupação por mais
de 100 anos funcionou como um presídio que em sua
estrutura física tinha a instalação de uma Capela, hoje a
Capela de São José.
A comunidade do entorno em respeito memória ao lugar
celebra a reza comunitária do evento Terço dos
Homens.
Face ao contexto pandêmico não foi possível a
realização em 12 meses desta atividade.
Desta forma foram executados (07) eventos
comunitários religiosos em memória a história do ESJL.

2.3 Implementar as ações
de
Marketing
e
comunicação digital nas
mídias
sociais
para
promoção do ESJL e seus
produtos.

04 lives

08 lives

1.000 visualizações

446.612 visualizações

500 publicações

466 publicações

2.000 seguidores

5.285 seguidores

1.000 cliques/liques

195.617
cliques/curtidas
189.948 acessos

01 Site /01 Blog /01
Facebook /01
twitter / 01
Instagram / 1
youtube / 01
waltapps

1.630
compartilhamentos
07 produtos de mídia
mantidos: (01) Site /
(01) Blog /(01)
Facebook /(01) twitter /
( 03) Instagram / (1)
youtube /

Lives Realizadas em 2020
1) Palestra “O sentido das Joias Religiosas” | com prof.ª
Ma. Rosângela Gouvêa – 18/08/2020.
2)Workshop de Geração de Produtos “Joias de Nazaré
2020” | com Prof.ª Ma. Rosângela Gouvêa – 19 e
20/08/2020.
3) Palestra “Do Global ao Local: Tendências para um
novo cenário na Moda | com profª Ma. Yorrana Maia e
Prof. Msc. Fernando Hage – 20/09/2020.
4) Desfile da Coleção “Pará, o Território da Moda
20/09/2020.
5) Abertura da Exposição e Lançamento da Coleção
“Joias de Nazaré 2020” - Tema: Maria, Rogai por nós! 01/10/2020.
6) Palestra “O Artesanato Religioso e Cultural do Círio
de Nazaré” e Abertura da Exposição “Imagens da Fé” 08/10/2020.
7) Ciclo de Palestra “Conexões Amazônicas e
Patrimônio Cultural – Artesanato | Gemas | Joias” e
Abertura da Exposição de Joias “Amazônia
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(02 ) whatsapp

Encantadora” - 25/11/2020.
8) Mini Festival de Chocolate, Flores e Joias da
Amazônia – Tema: O Chocolate, as Flores e Joias da
Amazônia | Identidades e Experiências – 03/12/2020.
Observou-se que com a criação do Instagram|Joias do
Círio para a comercialização de joias religiosas sob o
tema do Círio de Nazaré, houve um crescimento do
número de impressões, acesso e alcance. A realização
de lives desde o mês de agosto/20 contribuiu também,
para, a consolidação do perfil digital do ESJL.
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02. RECURSOS APLICADOS - 2020
1- Quadros de Fontes, Aplicação e Valores dos Recursos Captados
ITEM

FONTE REPASSE

1

Repasse do Estado -|2020

2

Saldo do repasse ano anterior 2019

VALOR (R$)
3.734.262,00
192,42

TOTAL

R$3.734.454,42

Detalhamento da Receita Própria:
ITEM

VALOR (R$)

FONTE RECURSOS PRÓPRIOS

1

Aluguel lojas (permissionato)

154.468,24

2

Aluguel dos espaços/eventos

3

Recurso volume de vendas repassado aos produtores de gemas, joias,
moda e artesanato*

4

Recurso|origem das vendas com consignação|IGAMA*

800,00
942.498,80
67.700,00

TOTAL

R$1.165.467,04

* O total de destes valores correspondem ao vendas realizadas no ano/2020, porém não equivale ao demonstrado na D.R.E, visto que tratam-se
de vendas parceladas realizadas em cartão de crédito e que serão integralizadas em meses/anos posteriores.

Demonstrativo de Alocação de recursos por Eixos:
VALOR/FONTE DE RECURSO
EIXOS DE ATUAÇÃO
EIXO I: Governança e Cooperações

Captação de
Recursos Próprios
(R$)

Tesouro do
Estado/Repasse(R$)

0,00

0,00

27.869,36

5.634,39

EIXO III: Acesso ao Mercado

915.113,60

7.898,49

EIXO IV: Promoção, Manutenção e Divulgação do Espaço
Cultural, Comercial e Turístico SJL e seus produtos

551.278,88

3.721.927,28

R$1.494.261,84

R$3.735.460,16

EIXO II: Formação, Capacitação, Fomento a Inovação
Tecnológica e sustentabilidade

SUB TOTAL - (EI, EII, EIII, EIV)
TOTAL

R$5.229.722,00

OBS. 01: Em decorrência das medidas de isolamento social, necessárias ao enfrentamento ao
COVID-19 e o cumprimento do Decreto Estadual nº 609, de 16/03/2020 que determina
fechamento dos espaços turísticos e todas as atividades do ESJL. As ações foram direcionadas
para os métodos on-line. O ESJL, ficou fechado no período de 20/03/2020 e reabriu no dia
23/06/2020 ao cumprimento do Decreto Estadual 0800/20 – de 31/05/2020.
OBS. 02: Por orientação da Comissão Mista de Avaliação do Contrato de Gestão nº 001/2017,
conforme portaria nº 020/2020 de 02/12/2020 e constante no ofício nº 029/21 – SEDEME. As
ações de manutenção do ESJL foram retiradas do Plano Anual de Trabalho PAT -2020/2021 por
constarem nos objetivos e competências do contrato de gestão.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
3.1. O funcionamento das ações e do Espaço São José Liberto no contexto pandêmico –
2020 – COVID-19:
O desenvolvimento do Plano Anual de Trabalho/2020 do Contrato de Gestão nº 001/2017
5º Termo Aditivo na sua estrutura metodológica estabelece o ordenamento de objetivos, ações,
metas, indicadores de resultados o que contribuiu para o reconhecimento de prioridades,
diretrizes de ações, estabelecimento de alcance de resultados esperados.
Com o advento do contexto pandêmico - COVID/19 no Brasil no ano de 2020, aliado as
incertezas geradas pelo agressivo processo de disseminação da COVID/19 no nosso país fez-se
necessário o ato de reflexão e tomada de decisão sobre a implementação das ações em acordo
com os decretos de prevenção, controle sanitário e monitoramento da pandemia no Estado do
Pará e no Brasil.
Identificar os aspectos e impossibilidades de executar algumas ações e metas foi
fundamental para o reordenamento do PAT/2020. Tão importante quanto o estudo dos impactos,
foram as tomadas de decisões sob como assegurar o planejado a partir de novas estratégias,
instrumentos e o fortalecimento de uma identidade digital para execução dos objetivos, ações e
metas pela (OS) Instituto de Gemas e Joias da Amazônia.
Desta forma, foram tomados os seguintes encaminhamentos:
1. Criação de um protocolo específico para o funcionamento do ESJL, no período pandêmico,
em acordo com os decretos estaduais de controle;
2. Reordenamento das metas do PAT/2020, bem como, redirecionamento das ações;
3. Criação e mudança de metodologias que exigem o fazer presencial pela metodologia híbrida
e/ou digital para execução das ações, nos eixos; II, III ,IV do PAT/2020;
4. Estabelecimento de um novo calendário de atividades a partir da reabertura do Espaço São
José Liberto posto que o mesmo ficou fechado para atendimento ao público no período de
20/03/2020 a 22/06/2020, sendo reaberto em 23/06/2020.
5. Levantamento/estudo dos empreendimentos de gemas e joias e de moda autoral que
utilizavam plataformas digitais para promoção e comercialização de produtos;
6. Adoção pelo IGAMA da realização de vendas dos produtos do ESJL via digital, plataformas:
instagram, facebook, whatsapp.
7. Reordenamento das programações de capacitação profissional que foram efetivadas por meio
de digitais viabilizadas por lives e transmitidas pelo canal youtube do ESJL, plataforma ZOOM
e MEET;
8. Realização da suspensão de todas ações/programações culturais de 2020 planejadas para o
ESJL partir de 20/03/2020 até dezembro/2020
9. Realização da suspensão de contrato de trabalho do corpo de colaboradores do IGAMA de
forma sistemática;
10. Abertura de (03) três grupos digitais por segmento joia/gema, moda autoral e artesanato para
devidas orientações dos empreendedores durante o contexto pandêmico;
11. Reabertura do ESJL, no dia 23/06/2020, com inauguração virtual do Instagram Joias do
Círio, bem como a loja física administrada pelo IGAMA;
12. Implantação de protocolos de segurança para retomada gradual das atividades/ações e
funcionamento de ESJL.
3.2. As Superações Conquistadas e Resultados Alcançados.
Com vista a assegurar o desenvolvimento das ações e metas reprogramadas em acordo com
os protocolos estabelecidos todas as rotinas administrativas institucionais, os programas e

23

projetos sofreram alterações, visando os resultados planejados e novas formas de atuação e
desenvolvimento das atividades e o gerenciamento de ações e metas foram viabilizados.
As prioridades foram revistas, para que um novo fazer institucional pudesse alcançar seus
objetivos.
A execução do Contrato de Gestão nº 001/2017 5º Termo Aditivo, por meio do seu Plano
Anual de Trabalho/2020 seguiu a trilha da esperança e perseverança com compreensão que a
prioridade era a vida e a retomada econômica dos negócios dos empreendedores criativos
atendidos pelo Espaço São José Liberto.
Sobre o planejamento das ações e de metas registram-se por eixo temático os seguintes
destaque:
1. Eixo I: Governança e Cooperações.
Foram reduzidas as metas dos Minifestivais de Chocolate para (03) três eventos no
entanto, face as particularidades desta iniciativa se foram executadas (01) evento com caráter
híbrido e reduzida participação dos empreendedores.
2. Eixo II: Formação, Capacitação, Fomento a Inovação Tecnológica e Sustentabilidade.
Registra-se que foram executadas as metas de capacitação dos setores criativos de gemas e
joias, moda e artesanato. As metas de artesanato não foram executadas na sua integralidade.
Para assegurar a execução desta atividade foram efetivadas (05) lives com atividades de
capacitação profissional com o desenvolvimento de Ciclo de Palestra, Workshops, Relatos de
Experiências.
Observou-se que a mudança pedagógica de atividades presenciais para virtuais foi
adequada aos resultados obtidos e alcance de objetivos.
No tocante as metas de recebimento de produtos para curadoria técnica, vale registrar a
redução de entrada de produtos de artesanato.
A meta prevista de artesanato era de 23.600 produtos foram recebidos 19.610 uma
diferença de 4.050 produtos que não ingressaram para curadoria.
Lamentavelmente os produtores de artesanato foram muito afetados pela pandemia
COVID-19, alguns faleceram de COVID-19.
Com o fechamento dos aeroportos e o isolamento social as atividades turísticas foram
totalmente desmobilizadas presencialmente o que gerou fortes impactos na produção do
artesanato.
A não realização das Festividades do Círio de Nazaré/2020 de forma presencial,
contribuiu para a queda de produção dos empreendedores de artesanato do ESJL e do setor de
moda autoral que de 1.500 produtos planejados para avaliação técnica e curadoria no ano de
2020 só ingressaram 1.404 peças perfazendo (96) peças de moda temáticas sobre o Círio de
Nazaré que não foram produzidas para escoamento no ESJL no mês de outubro/2020.
3. Eixo III: Acesso a mercado.
Registra-se que em função do período de execução de Lockdown em 2020 que no ESJL
ocorreu de 20/03 a 23/06/2020, as atividades comerciais (venda/promoção) sofreram
significativos impactos. Destacam-se as vendas de artesanato bem como as atividades de
encomendas e restauro de joias.
Outra ação que sofreu grande impactos foram as programações culturais que no ano de
2020 das (30) metas programadas apenas (18) apresentações foram viabilizadas no período de
janeiro a março/2020.
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4. Eixo IV: Promoção, Manutenção e Divulgação do Espaço Cultural, Comercial e
Turístico do SJL. e Produtos.
As ações e metas deste eixo no tocante as visitações turísticas sofreram o decréscimo de
83% em comparação ao ano de 2019. O cenário turístico no contexto pandêmico gerou as
seguintes consequências: paralisação e redução de vôos nacionais, fechamento de hotéis,
turismo de negócios cancelados turismo nacional e internacional sem funcionamento. No ano de
2020, foram recebidos o número de (64.213) visitantes no ESJL.
As metas e ações de comunicação e marketing digital foram incrementadas o que permitiu
a superação de todas as metas planejadas.
Sobre os resultados alcançados em 2020 temos a destacar:
 Assegurado a capacitação profissional de (404) empreendedores criativos dos setores de
gemas e joias, moda e artesanato;
 Fortalecida a rede colaborativa institucional com os setores: públicos, privados e terceiro
setor, por meio de (12) parcerias e Termos de Cooperações Técnicas firmadas para a
realização de ações culturais, comerciais e de capacitação profissional;
 Possibilitado a curadoria e avaliação técnica de (24.075) produtos de joias, gemas, moda e
artesanato em acordo com as conformidades técnicas dos manuais e suas especificações de
criação e produção destacando os parâmetros de qualidade, design, inovação, acabamento e
matérias primas;
 Realizado no Espaço São José Liberto a promoção e comercialização de coleções inéditas
com lançamento de (04) coleções, sendo (02) joias e (02) de moda (vestuário; acessórios)
totalizando a promoção comercial de (325) produtos inéditos para venda no ESJL;
 Assegurado a comercialização de (14.808) produtos de artesanato no ESJL, oriundos de
(40) municípios e (04) distritos do Pará;
 Realizado o volume de itens vendidos de (17.140) de Gemas e Joias, Artesanato e Produtos
de Moda, fazendo o volume de vendas no ESJL em 2020 de (R$1.010,198,00);
 Garantido o atendimento no ESJL de (30) empresas formais de moda autoral;
 Realizado o atendimento de (714) produtos de Artesanato, oriundos de (40) municípios do
estado do Pará;
 Assegurada a participação de (250) empreendedores criativos do ESJL em (14) eventos com
incremento comercial com volume de vendas no valor de (R$ 141.390,80);
 Garantido o funcionamento do ESJL em 2020, com o atendimento de (64.213) visitantes
com protocolo sanitário COVID- 9.
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ANEXOS
REGISTROS
FOTOGRÁFICOS
E
RECORTES DE JORNAIS
ANO: 2020
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