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Jucea comemora 129 anos
com novo posto de atendimento
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A Jucea deseja aos seus servidores um
Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

EDITORIAL

Mulheres no
comando
Em 129 anos de existência, a Junta Comercial do Amazonas tem pela segunda vez uma mulher à frente do sistema de registro mercantil do estado. Quando assumi o
cargo em junho deste ano, me tornei a nona mulher a
comandar uma junta comercial no Brasil.
Com uma diretoria formada apenas por
mulheres, entramos na autarquia com a missão de
restauração dos setores da junta, assim como melhorar
os indicadores da arrecadação e ainda o fortalecimento
da RedeSim-AM no interior do Estado.
E por mais prazerosa que essa posição pareça,
não é nada simples liderar um grupo. Chefiar pessoas
implica muitas responsabilidades. Ainda mais quando
temos a meta de chegarmos mais perto da população,
oferecendo mais e melhores serviços. Porque nosso
objetivo é prestar o melhor serviço público à sociedade.
Outro ponto crucial nesta caminhada como líder,
ao longo desses meses de 2020, foi desenvolver medidas que garantissem motivação aos servidores. Porque
um servidor reconhecido por seus esforços, trabalha
mais e melhor. Acreditamos que aos poucos estamos
construindo isso, com o apoio e empenho de todos.
Numa humilde análise, do cenário feminino no
comando, vejo que hoje está mais claro ainda que nós,
mulheres, temos um papel definido na sociedade:
trabalhamos muito, gostamos disso e estamos à procura
do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, além de
um espaço para nós mesmas.
Porque sempre tivemos a resposta correta para a
pergunta feita por Freud no século passado: “o que as
mulheres querem?”, que é evoluir e com isso fazer fluir
tudo em nossa volta.

Maria de Jesus Lins
Presidente da Jucea
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JUCEA E FENAJU DISCUTEM DESCARTE
DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS
A Junta Comercial do Amazonas participou nos dias 23 e 24 de janeiro, da primeira
Assembleia Geral da Federação Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju) do ano.
Durante o evento, determinaram a necessidade de regulamentar o descarte
de documentos já digitalizados. A medida visa tornar possível a
diminuição do arquivo físico dos órgãos que possuem o acervo
digitalizado, possibilitando economia de espaço e de recursos
destinados a conservação e armazenamento.

NOVA PRESIDENTE APRESENTA
MUDANÇAS EM REUNIÃO
COM FENAJU
No dia 23 de junho, durante reunião, por videochamada, com a Federação
Nacional das Juntas Comerciais (Fenaju), a nova presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), Maria de Jesus Lins Guimarães, apresentou algumas metas da autarquia para o período pós-pandemia. A nova
gestora assumiu o cargo no dia 10 de junho, apresentando ações voltadas a
restauração da junta comercial amazonense.
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PARTICIPAÇÃO DA JUCEA EM DEBATE NO
FÓRUM SOBRE ARQUIVAMENTO DIGITAL
A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) participou nos dias 12 e 13 de
março do fórum de debate sobre arquivamento de atos na Junta Comercial e legislação cooperativa. Durante a programação, o secretário-geral, Alberto Ladeira e o
diretor administrativo, Caio Augustus do Nascimento,
conduziram as palestras.

JUCEA APRESENTA NOVA
GESTÃO E ESTRATÉGIAS
PARA SEGUNDO SEMESTRE
No dia 07 de agosto, a presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas
(Jucea), Maria de Jesus Lins Guimarães, apresentou ao Colégio de Vogais da
autarquia, as mudanças feitas pela equipe da nova gestão. A principal meta do
órgão foi a entrega da nova sede e o reforço do atendimento no interior do
Estado. Após apresentação da nova equipe técnica, a presidente disponibilizou
uma sala, com um servidor, para atender aos vogais para realização dos trâmites
necessários; reforçou o atendimento ao interior do Estado, com um canal de atendimento exclusivo e a produção e distribuição de uma cartilha de orientação
sobre o acesso a RedeSim-AM, em parceria com Serviço Brasileiro de Apoio ás
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
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JUCEA DISPONIBILIZA NÚMERO EXCLUSIVO
PARA ATENDER INTERIOR DO ESTADO
A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) disponibilizou, no dia 28 de
julho, o número de telefone (92) 32124168, exclusivo, para atendimento dos usuários
da autarquia no interior do estado. O canal de comunicação tem como objetivo,
tirar dúvidas relacionadas ao sistema integrador da Rede Nacional para a
Simplificação do Registro (RedeSim-AM) e da Legislação de Empresa e
Negócios, e trazer melhorias ao suporte de dados nos
municípios do Amazonas.

PRESIDÊNCIA DA JUCEA
PARTICIPA DE REUNIÃO DO
PROJETO EMPREENDEDOR DIGITAL
Aconteceu no dia 2 de julho, reunião com a equipe técnica do projeto
Empreendedor Digital, com a participação da presidente da Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea), Maria de Jesus Lins Guimarães e a
vice-presidente, Jacqueline Alfaia. Também estiveram presentes nesta
reunião, a presidente da Junta Comercial do Estado do Ceara (Jucec), Carolina Monteiro, o Consultor do Projeto RedeSimples Digital do Convênio entre
Juntas Comerciais e Sebrae Nacional, Alex Barbosa. E ainda representantes
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
Nacional e Estadual. Na ocasião, a nova diretoria da autarquia recebeu as
boas-vindas da equipe técnica e pode tirar dúvidas e dar sugestões sobre o
funcionamento da RedeSim-AM.
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Jucea altera horário de atendimento ao
público devido à pandemia
Em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Junta Comercial do
Estado do Amazonas (Jucea) alterou no dia 6 de julho, o horário de atendimento ao
público. Anteriormente das 08h às 14h, passou para 09h às 14h. Na ocasião, a
autarquia reforçou aos seus usuários que seguissem as orientações de isolamento
social e sugeriu o uso dos canais de comunicação on-line da instituição para
obter esclarecimentos como: o chat, o site www.jucea.am.gov.br,
o e-mail: protocolo@jucea.am.gov.br e o telefone 3212-4150.

JUCEA ENTRE AS DEZ MAIS
RÁPIDAS DO BRASIL NA ABERTURA
DE EMPRESAS
A Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) entrou para o ranking
das dez Juntas Comerciais mais rápidas na abertura de empresas, ficando
em sétima posição. Segundo dados do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração (Drei), divulgados no dia 10 de julho, o tempo
tramitação demora em torno de um dia e 21 horas. De acordo com o
Relatório Quadrimestral, referente ao período de janeiro a abril de 2020, a
Jucea ocupava a 12ª colocação. O relatório, no entanto, não leva em consideração as constituições de empresas realizadas pelo Registro Automático.
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Jucea comemora 129 anos
com novo posto de atendimento

Jucea inaugura posto de atendimento no
PAC da Zona Leste - A Junta Comercial do
Estado do Amazonas (Jucea) inaugurou no dia
14 de dezembro, um posto de atendimento da
autarquia nas dependências do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), no Shopping Cidade
Leste, localizado na avenida Autaz Mirim, 288,
bairro Tancredo Neves. O posto conta com
dois guichês com funcionários da Jucea, que
atuarão de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Por meio de parceria com a Secretaria de
Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), o empreendedor terá a partir de
agora mais auxílio na realização dos trâmites
de abertura, alteração e extinção de empresas.
A descentralização dos serviços garante aos
cidadãos da zona leste e norte de Manaus
maior comodidade.
De acordo com a presidente da Jucea,
Maria de Jesus Lins, a inauguração do posto de
atendimento visa facilitar o acesso dos usuários aos serviços da Junta Comercial e faz parte
das comemorações dos 129 anos do órgão,
celebrado hoje.

“Este posto é o primeiro de outros que
serão inaugurados tanto na capital como no
interior do estado. E hoje, graças a essa parceria com a Sejusc, conseguimos entregar à
sociedade essa unidade, que visa oferecer
mais e melhores serviços”, afirmou a presidente, destacando ainda, durante o evento, que
outras unidades serão inauguradas no ano que
vem.
Para o secretário executivo de Cidadania da Sejusc, Joel da Silva Sales, o posto de
atendimento da Jucea na zona leste irá
fortalecer e ajudar no desenvolvimento do
comércio da área. “O compromisso do Governo do Estado é levar utilidade pública para o
cidadão, e hoje, com a inauguração do posto
da Jucea, estamos levando isso aos cidadãos
da zona leste e também da zona norte”,
afirmou.
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& CAPACITAÇÃO

TREINAMENTO
SERVIDORES DA JUCEA
PARTICIPAM DE TREINAMENTOS
CONTRA CRIMES FISCAIS

JUCEA PARTICIPA
DE TREINAMENTO PARA
MELHORIA DO SISTEMA
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A equipe técnica da Junta Comercial do Estado
do Amazonas (Jucea) participou no dia 16 de
setembro de um treinamento com a equipe da
RedeSim-AM, para atualização referente a
Gestão Livre de Parque de Informática (GLPI),
sistema utilizado para realização de chamados
de inconsistência, para análise e posteriormente
solução pelos consultores da RedeSim-AM. Os
chamados eram realizados via formulário e,
posteriormente encaminhados via e-mail. Com
as novas medidas, o sistema utilizado passou a
ser a própria plataforma GLPI. Viabilizando
solucionar as inconstâncias de forma prática e
ágil.

Servidores da Junta Comercial do Estado do
Amazonas (Jucea) participaram, no dia 29 de
junho, de capacitação a distância promovida
pelo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf ),
sobre a Instrução Normativa n° 76, de 2020, em
cumprimento às disposições da Lei n 9.613, de 3
de março de 1998, relativas à prevenção de
atividades de lavagem de dinheiro, ou a ela
relacionadas; financiamento do terrorismo; e da
lei n° 13 810 de 8 de março de 2019. A capacitação se faz necessária para tornar os analistas
de processos da Jucea, aptos nos casos de
suspeita de crimes fiscais e tributários.
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SERVIDORES PARTICIPAM DE
TREINAMENTO DO CONVÊNIO
EMPREENDEDOR DIGITAL
A vice-presidente da Junta Comercial do Estado
do Amazonas (Jucea), Jacqueline Alfaia e equipe
técnica reuniram-se, no dia 19 de outubro, para
definir a participação dos servidores da
autarquia nos treinamentos do Convênio
Empreendedor Digital.

JUCEA &

PARCERIAS
1
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JUCEA E SEBRAE ESTUDAM
MEDIDAS PARA ATENDIMENTO
NO INTERIOR DO ESTADO
A presidente da Junta Comercial do Estado do
Amazonas (Jucea), Maria de Jesus Lins Guimarães e o analista técnico do Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae-AM), Jorge Hayden, reuniram-se, no dia
22 de julho, com objetivo de viabilizarem parceria, reforçando atendimento aos usuários da
autarquia no interior do Estado. Dentre as medidas estudadas estão a elaboração de uma cartilha contendo o passo a passo de todo o processo
de registro mercantil, treinamentos on-line e
canal de comunicação exclusivo com os servidores da Jucea, em Manaus, para tirar as dúvidas
dos usuários nos municípios do Amazonas. Com
lançamento previsto pro início de 2021.

JUCEA PROMOVE TREINAMENTO
PARA CONTADORES
A parceria entre a Junta Comercial do Estado do
Amazonas (Jucea), Conselho Regional de
Contabilidade do Estado do Amazonas
(CRC-AM) e a Secretaria do Estado da Fazenda
do Estado do Amazonas (Sefaz) promoveram,
no dia 11 de fevereiro, treinamentos dos processos digitais da Redesim-AM, direcionados à
classe contábil. A iniciativa teve como objetivo
transformar os 22 participantes selecionados
pelo CRC-AM, em multiplicadores de conhecimento. A expectativa da Jucea é realizar treinamentos abertos ao público em geral.
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JUCEA E ANOREG-AM ESTUDAM
INTGRAÇÃO DE CARTÓRIOS À
RedeSim-AM

1 PREFEITURA DE ITAMARATI ASSINA
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ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA COM JUCEA

A Junta Comercial do Estado do Amazonas
(Jucea) participou de reunião, no dia 28 de
setembro, com representantes da Associação
dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg-AM) para estudar a integração
dos cartórios à Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legislação de Empresas e
Negócios (RedeSim-AM). Um dos principais
benefícios com a integração dos cartórios à
RedeSim–AM é a possibilidade do usuário de
sociedade civil conseguir, através de uma entrada única de dados, realizar o registro de CNPJ,
além do licenciamento de Pessoas Jurídicas
registradas nos cartórios, de forma digital.

JUCEA TORNA-SE REFERÊNCIA
EM ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA

A presidente da Junta Comercial do Estado do
Amazonas (Jucea), Maria de Jesus Lins e o
prefeito do município de Itamarati, Antônio
Maia da Silva, assinaram no dia 20 de outubro,
na sede da autarquia, Acordo de Cooperação
Técnica (ACT) para registro e licenciamento no
portal integrador estadual da Rede Nacional
para Simplificação do Registro e da Legalização
de Empresas e Negócios – RedeSim-AM. Sendo
assim, o município , agora credenciado, estará
integrado de forma ampla na RedeSim-AM,
inclusive, com monitoramento em órgãos de
controle como: Tribunal de Contas do Estado
(TCE-AM), Procuradoria Geral do Estado (PGE),
Ministério Público Federal (MPF) e Ministério
Público do Estado (MPE-AM).

JUCEA PARTICIPA DE REUNIÃO
1 TÉCNICA COM REPRESENTANTES
DO CORPO DE BOMBEIRO
A Junta Comercial do Estado do Amazonas
(Jucea) reuniu-se, no dia 22 de setembro, com
representantes do Corpo de Bombeiros Militar
do Amazonas (CBMAM) para atualização técnica
no sistema Integrador. A reunião contou com a
presença do Coronel do Corpo de Bombeiros,
Helyanthus Borges e Michael Lima, da vice-presidente da Jucea, Jacqueline Alfaia, da
secretária-geral, Lycia de Andrade e equipe da
Tecnologia da Informação.
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Em Julho, Acordo de Cooperação Técnica (ACT)
firmado pela Junta Comercial do Estado do
Amazonas (Jucea) com a Organização das Cooperativas do Brasil no Amazonas (OCB/AM)
tornou-se referência para a Organização das
Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás
(OCB-GO). O convênio estabelecido em agosto
de 2019, foi usado como base para projeto da
OCB-GO, apresentado à Junta Comercial do
Estado de Goiás (Juceg).
O ACT, até então inédito no Brasil entre instituições das duas naturezas, proporcionou maior
agilidade aos processos de constituição de
cooperativas, no Amazonas, ao dispor do auxílio
de técnicos da OCB/AM na análise e julgamento
dos processos de abertura, alteração, baixas e
demais arquivamentos de cooperativas.
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JUCEA REÚNE-SE COM ÓRGÃOS
INTEGRADOS DA RedeSim-AM
A Junta Comercial do Estado do Amazonas
(Jucea) em parceria com o representantes da
Prefeitura de Manaus e da Secretaria de Estado
da Fazenda do Estado do Amazonas (Sefaz-AM),
reuniram-se, no dia 23 de setembro, para troca
de informações na busca pelo aperfeiçoamento
dos serviços oferecidos aos usuários da Rede
Nacional para a Simplificação do Registro e da
Legislação de Empresas e Negócios (RedeSim-AM). Participaram da reunião, a vice-presidente, secretária-geral e o gerente da Tecnologia da Informação da Jucea, Jacqueline Alfaia,
Lycia de Andrade e Júlio César Mesquita, respectivamente.
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JUCEA
NA MÍDIA
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SERVIDORES
EM FOCO
Os servidores da Jucea
participaram da campanha
“ Doe um brinquedo e ganhe sorrisos”,
de arrecadação de brinquedos
para o Dia das Crianças.

As servidoras da Jucea participaram da “Semana Rosa’’ em prevenção ao Câncer de Mama.

As servidores da Jucea participaram da “Semana azul’’ em prevenção ao Câncer de Próstata.
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