
Confraternização

Integrantes do Colégio de Vogais
da Jucese serão substituídos

O PRESIDENTE DA JUCESE, DILSON DE BRITO FRANCO, DISSE QUE
OITO VOGAIS SERÃO SUBSTITUÍDOS ATÉ O FINAL DE FEVEREIRO

O XX Encontro Nacional do Registro
do Comércio ENARC realizou-se no
período compreendido entre de 1 e 3 de
dezembro, no Hotel Canariu’s d’Gaibú, em
Recife (PE), reunindo na quarta e última
reunião ordinária do ano, representantes de
Juntas Comerciais de todo o Brasil para
discutirem uma série de assuntos
administrativos. Representantes da Junta
Comercial do Estado de Sergipe estiveram
presentes ao evento. Pág.4

A Junta Comercial do Estado de Ser-
gipe (Jucese) recebeu no início do mês
de dezembro o “Troféu Ouro” do Prêmio
Qualidade e Produtividade do Registro
Mercantil, láurea máxima concedida pelo
Departamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, órgão vinculado ao
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior, a quem está subor-
dinado tecnicamente. A entrega do prêmio
aconteceu por ocasião do XX Encontro
Nacional do Registro do Comércio
ENARC, realizado entre os dias 1 e 3 de
dezembro, no Hotel Canariu’s d’Gaibú, em
Recife (PE). Pág. 5

A confraternização de final de ano dos
servidores da Jucese aconteceu na tarde de 21
de dezembro, nas dependências do Sesc/Co-
mércio, na Avenida Othoniel Dória, reunindo ser-
vidores, vogais e dirigentes do órgão. Pág. 4

R E C O N H E C I M E N T O

Constituição de empresas
A Jucese registrou um aumento

de 7% na constituição de empresas,
isso se comparado o ano de 2004 com
2005, quando cerca de 3.347 empre-
sas abriram suas portas formalmente
em solo sergipano. Pág. 3

ENARC realiza seu vigésimo encontro em Pernambuco

Recuperado
acervo da Jucese

Depois de um árduo trabalho rea-

lizado por alunos estagiários do Curso

de História da Universidade Tiraden-
tes (Unit), sob a coordenação da pro-

fessora Maria Lúcia Marques, da refe-

rida instituição de ensino, foi concluí-
do o trabalho de recuperação dos acer-

vos documental e administrativo da

Junta Comercial do Estado de Sergipe
(Jucese). Pág. 6

TROFÉU RECEBIDO PELA JUCESE
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“Quatro velas estavam queiman-

do calmamente. O ambiente estava tão

silencioso que se podia ouvir o diálo-

go entre elas. A primeira disse: - Eu sou

a PAZ! Apesar da minha luz, as pessoas

não conseguem manter-me acesa. E di-

minuindo a chama devagarinho, apa-

gou-se totalmente. A segunda disse: -

Eu me chamo FÉ! Infelizmente as pes-

soas não estão mais querendo saber de

Deus e, por isso, não faz sentido eu con-

tinuar queimando. Ao terminar sua fala,

um vento bateu levemente e ela se apa-

gou. Baixinho e triste, a terceira vela

se manifestou: - Eu sou o AMOR! Não

tenho mais força para queimar. As pes-

soas me deixaram de lado, porque só

conseguem enxergar elas mesmas, es-

quecem até daqueles que estão à sua

volta. E  também se apagou. De repen-

te, entrou uma criança, viu as três velas

apagadas e disse: - Que é isso? Vocês

devem ficar acesas e queimar até o fim.

Não gosto da escuridão. Então a quar-

ta vela falou: - Não tenhas medo, crian-

ça. Enquanto eu estiver acesa podemos

acender as outras velas. Então a crian-

ça pegou a vela da ESPERANÇA e acen-

deu novamente as que estavam apaga-

das.” (autor desconhecido)  Que a vela

da Esperança nunca se apague dentro

de nós, para que possamos sempre rea-

cender a Paz, a Fé e o Amor. Feliz Natal

a todos e que no Ano Novo continue-

mos trabalhando juntos para a cons-

trução de um mundo cada vez melhor.

Dilson de Brito Franco

Palavra do PresidentePalavra do PresidentePalavra do PresidentePalavra do PresidentePalavra do Presidente

Atendendo norma executiva do De-
partamento Nacional do Registro do
Comércio - DNRC, o Servidor Padrão
2005 da Junta Comercial do Estado de
Sergipe, Isnard Santos Barreto, foi ho-
menageado durante a realização do XX
Encontro Nacional do Registro do Co-
mércio (ENARC), realizado em Recife
(PE), entre 1 e 3 de dezembro, oportu-
nidade em que teve enaltecidas as suas
qualidades profissionais e morais. A
solenidade aconteceu no auditório do
Hotel Canariu’s d’Gaibú, que estava com-
pletamente lotado com representantes
de Juntas Comerciais de todo o país e
seus respectivos Servidores Padrão,
que foram receber a homenagem.

Essa foi a décima edição do con-
curso, que teve início em 1996, com a
finalidade de induzir os dirigentes das
Juntas Comerciais de todo o Brasil, a
oferecer meios de aprimoramento e de
valorização dos seus servidores, visan-
do o crescimento profissional, individu-
al e coletivo dos mesmos. Para Isnard
Barreto, assessor técnico da Jucese há
dois anos, a homenagem tem um signi-
ficado importante na sua vida profissio-
nal. “Me sinto feliz em receber essa
homenagem e mais feliz ainda por meus

Depois da conclusão do seu novo
prédio a Jucese ganhou novos espaços e
em conseqüência, melhorou sobremaneira
a qualidade dos serviços disponibilizados
para a sua clientela. Uma grande novidade
introduzida no final de 2005 foi a emissão
da Certidão Simplificada, que é fornecida
imediatamente.

Anteriormente, para obtenção dessa

Servidor Padrão é homenageado
pelos relevantes serviços prestados

ISNARD RECEBE HOMENAGEM
colegas terem reconhecido o meu tra-
balho, ao qual tanto me dedico”, enfati-
zou.

No dia 21 de dezembro, durante
a realização da confraternização natali-
na dos servidores da Jucese, Isnard
Barreto, voltou a ser alvo de novas ho-
menagens, desta vez pela Junta Comer-
cial de Sergipe, em reconhecimento ao
seu valoroso trabalho. Na oportunidade,
o presidente da Jucese, Dilson Franco
e a secretária geral, Cândida Alves Car-
valho, fizeram a entrega de uma placa,
com dizeres elogiosos a respeito do tra-
balho desempenhado pelo homenagea-
do na junta. “Em outubro, estaremos
escolhendo o Servidor Padrão de 2006,
quando uma nova eleição estará sendo
realizada”, ressaltou Cândida Carvalho.

Melhora na qualidade dos serviços
certidão levava-se em média três dias, a
partir da entrada da solicitação no protoco-
lo da Jucese. “Agora, ao dar entrada no re-
querimento de solicitação do documento,
o cliente imediatamente já leva a certidão
pronta”, afirma Cândida Carvalho, secretá-
ria geral da Jucese.

Para facilitar ainda mais o andamento
dos serviços da junta, foi implantada a emis-
são da senha eletrônica, num espaço total-
mente climatizado e com poltronas, o que fa-
cilita em muito a vida da clientela. Esse servi-
ço, disse a secretária da junta, terminou por
extinguir os atropelos e a ação dos fura-fila.

“Com a senha em mãos, determinan-
do o serviço requerido, o usuário é atendi-
do por pessoal especializado, com rapidez
e presteza”, enfatizou Cândida Crvalho,
acrescentando, que no tocante ao forneci-
mento da certidão simplificada, este servi-
ço tem atendimento personalizado, no qual
a pessoa interessada requisita e já leva a
certidão consigo.

Mensagem de Natal

Palavra do PresidentePalavra do PresidentePalavra do PresidentePalavra do PresidentePalavra do Presidente

CONFORTO PARA  A  CLIENTELA
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A Junta Comercial do Estado de
Sergipe (Jucese) registrou um aumento
de 7% na constituição de empresas,
isso se comparado o ano de 2004 com
2005, quando cerca de 3.347 empresas
abriram suas portas formalmente em
solo sergipano. No ano de 2005, esse
número foi superado, aumentando para
3.568, apresentando um saldo positivo
de mais 221 empresas registradas.

Se essa evolução continuar, acre-
dita-se que em 2006, os índices dos úl-
timos dois anos sejam superados por
conta da divulgação de um ano positivo
para investimentos estruturais por par-
te do Governo do Estado, que vem esti-
mulando a abertura e a legalidade de
firmas. O patamar de 7% de crescimen-
to do Estado vem sendo mantido, quan-
do comparado os últimos três anos.

De acordo com o presidente da
Jucese, Dilson de Brito Franco, é difícil
indicar qual o principal estimulador do
crescimento, mas revelou que os em-
presários preferiram abrir firmas do tipo
Ltda e cooperativas. Os dados forneci-
dos pela junta revelam, que as empre-
sas Ltda passaram de 2.024 para 2.127
constituídas.

No que diz respeito à abertura de
cooperativas foi registrado um aumento
de mais de 100% no número de regis-
tros, uma vez que subiu de 12 empre-
sas constituídas para 26. “Acredito que
esse crescimento no número de regis-

Empresas e cooperativas apresentam
aumento no número de registros

tro de cooperativas se deva ao estímulo
dado às pequenas empresas”, ressal-
tou, acrescentando que no tocante à
extinção de empresas, também houve
crescimento de quase 3%.

 Devido às dificuldades econômi-
cas enfrentadas por toda a classe em-
presarial, no ano de 2004, 674 empre-
sas fecharam suas portas e em 2005,
esse número subiu para 693, preocu-
pando seriamente os órgãos e entida-
des ligados aos setores do comércio e
da indústria. “Há de se perceber que
muitas empresas encerraram suas ati-
vidades, porém não deram a devida bai-
xa na Junta Comercial. Se comparar-
mos o número de empresas que foram
abertas e empresas que encerraram as

atividades, os índices demonstram um
substancial crescimento empresarial em
nosso Estado”, enfatizou o presidente
da Jucese.

Para alguns especialistas da área
econômica, 2005 não foi um bom ano
para se abrir novas firmas, já que o país
fechou os índices com um crescimen-
to insignificante em torno de 3% do
Produto Interno Bruto (PIB). O ano de
2004 foi bastante pujante nesse senti-
do, quando os índices atingiram 5% do
crescimento do PIB. “A dinâmica de
abertura de empresas nem sempre é a
mesma da econômica, devendo-se ava-
liar fatores tributários, aumento de pro-
fissionais liberais, etc”, concluiu Dilson
Franco.

USUÁRIOS DA JUCESE SÃO ATENDIDOS COM RAPIDEZ E PRESTEZA
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JANEIRO
TATIANA SANTARABELO

 DE SANTANA - dia 11

ÍRIS DANIELE RABELO

DE SANTANA - dia 17

LAURO AURÉLIO V. S.

VASCONCELOS - dia 19

VALQUÍRIA PEREIRA

CRUZ - dia 21

ADJAR NUNES DE

OLIVEIRA - dia 23

FEVEREIRO
JOSÉ MARCELO FRANCO

 BARRETO - dia 05

LUIZ JOSÉ AZEVEDO P.

DE MELO - dia 12

EDUARDO OLIVEIRA

GARCEZ - dia 23

ANA ANGÉLICA PINHEIRO

 SANTOS - dia 23

IVANETE PEREIRA DO

ROSÁRIO - dia 27

JANE EURIDES - dia 27

MARÇO
MÁRIO CESAR OLIVEIRA

 SANTOS - dia 11

EDUARDO SILVEIRA

 SOBRAL - dia 17

ANGÉLICA ROSÁRIO

 SANTOS - dia 13

CELINA MARCIA DA

SILVA BASTOS - dia15

AILTON TELES DE MOURA - dia 31

Alegria na confraternização de final de ano

ANIVERSARIANTES
O XX Encontro Nacional do Regis-

tro do Comércio (ENARC) realizou-se no
período compreendido entre 1 e 3 de
dezembro, no Hotel Canariu’s d’Gaibú,
em Recife (PE), reunindo na quarta e
última reunião ordinária do ano, repre-
sentantes de Juntas Comerciais de todo
o Brasil para discutirem uma série de
assuntos administrativos. Representan-
do a Junta Comercial do Estado de Ser-
gipe estiveram presentes ao evento, o
seu presidente Dilson de Brito Franco;
a secretária geral, Cândida Alves Carva-
lho; o procurador, Luis José Azevedo
Pereira de Melo e o Servidor Padrão
2005 da Jucese, Isnard Santos Barreto.

O encontro serviu para analisar
os problemas ligados ao DNRC e ao
registro de empresas nas juntas, além
de definir ações na busca por um maior
apoio do Governo Federal para a dina-
mização das atividades no registro do
comércio. Reivindicação nesse sentido
já foi apresentada ao Ministério do De-

VIGÉSIMO ENCONTRO DO ENARC
senvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, pela Associação Nacional dos
Presidentes de Juntas Comerciais. A
plenária também discutiu a implantação
do cadastro único, que simplificará o
registro do comércio no país.

De acordo com Dilson Franco, a
cada uma dessas reuniões são levados
problemas comuns às juntas e nas dis-
cussões são apresentadas soluções
mais rápidas, viáveis e pacíficas para os
conflitos entre o empresário e o registro
da junta.

Segundo o presidente da Juce-
se, no dia 30 de novembro, data anteri-
or à abertura Oficial do XX ENARC, a
Associação Nacional dos Presidentes
de Juntas Comerciais (ANPREJ), rea-
lizou também sua quarta reunião ordi-
nária do ano. Nesse encontro foram
discutidos os mais variados assuntos,
dentre eles, uma urgente reestrutura-
ção da atual legislação, a fim de torná-
la mais moderna.

A confraternização de final de ano dos servidores da Junta Comercial de Sergipe aconteceu na
tarde de 21 de dezembro, nas dependências do Sesc/Comércio, na Avenida Othoniel Dória, reunindo
servidores, vogais e dirigentes do órgão. Ao som de melodias interpretadas pela cantora Jô Lima,
acompanhada no teclado por Fabiano Alcântara, realizou-se a troca de presentes e logo depois foi
servido o almoço, que aconteceu num clima bastante fraterno e que serviu para que todos fizessem
um balanço das ações desenvolvidas durante o ano de 2005.
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A Junta Comercial do Estado de
Sergipe (Jucese) recebeu no início do
mês de dezembro o “Troféu Ouro” do
Prêmio Qualidade e Produtividade do
Registro Mercantil, láurea máxima con-
cedida pelo Departamento Nacional do
Registro do Comércio - DNRC, órgão
vinculado ao Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exterior,
a quem está subordinado tecnicamen-
te. A entrega do prêmio aconteceu por
ocasião do XX Encontro Nacional do
Registro do Comércio ENARC, realiza-
do entre os dias 1 e 3 de dezembro, no
Hotel Canariu’s d’Gaibú, em Recife

O governador João Alves Filho fará
dentro em breve novas nomeações para
o Colégio de Vogais da Junta Comercial
do Estado de Sergipe (Jucese), a fim
de substituir oito representantes de en-
tidades de classe (Associação Comer-
cial, OAB, Federação do Comércio,
Federação da Agricultura, Federação
das Indústrias e os Conselhos Regio-
nais de Economia, Administração e
Contabilidade), que têm assento atual-
mente no colegiado. Além desses vo-
gais representantes de entidades de
classe, o quadro é integrado ainda por
um representante do Governo Federal e
os demais do Governo do Estado.

Pela legislação federal em vigor,
cada vogal tem um mandato de quatro
anos, renovável por mais quatro, a de-
pender do interesse das entidades de-

Quadro de vogais da junta
será alterado em fevereiro

Jucese recebe Troféu Ouro pela qualidade dos serviços

tentoras das vagas. Atendendo o que
determina a legislação, oito dos atuais
vogais estarão acabando o vocanato em
janeiro de 2006. O Colégio de Vogais é
dirigido pelo presidente da Junta Comer-
cial, Dilson Franco, que também inte-
gra o colegiado, na condição de um dos
representantes do Governo do Estado.

De acordo com o presidente da
Jucese, os vogais são os responsáveis
pelo estudo dos processos que trami-
tam no órgão, deferindo ou indeferindo
os pedidos de registro de novas empre-
sas. As decisões das instâncias com
relação aos processos que tramitam na
junta são de responsabilidade dos vo-
gais. Depois de analisado e considera-
do normal, o processo é dado por con-
cluído pelo próprio vogal, mas quando
existem pendências, o processo entra

em exigência, retornando ao interessa-
do para regularizção.

O Colegiado de Vogais é dividido
em turmas e a cada dia da semana, uma
dessas turmas é responsável pela aná-
lise da documentação que é dada en-
trada na Jucese. Toda quarta-feira, pela
manhã, é realizada a reunião plenária
do colegiado, oportunidade em que são
discutidas as pendências que possam
surgir.

(PE) e que reuniu cerca de 100 repre-
sentantes de Juntas Comerciais do
Brasil.

O evento com uma programação
dinâmica e variada, ofereceu aos parti-
cipantes a oportunidade de comparti-
lhar experiências e debater os rumos
do Registro do Comércio no país. Os
participantes do encontro tiveram a
oportunidade de visitar a nova sede da
Junta Comercial de Pernambuco (Ju-
cepe), quando conheceram as áreas de
atendimento, análise, triagem, digita-
ção, digitalização, arquivo e auditório.

Na avaliação do presidente da
Jucese, Dilson de Brito Franco, este
prêmio traduz o que de melhor vem sen-
do oferecido pelas Juntas Comerciais
objetivando o aprimoramento das qua-
lidades técnica e humana, desempe-
nho nos procedimentos usuais, segu-
rança dos atos empresariais, estrutura
física e atendimento. Conforme desta-
cou o presidente, a concessão do prê-
mio é feita após minuciosa avaliação
por técnicos do DNRC, que in loco ava-
liam todos os serviços e setores, de-
terminando pontuações rigorosas, fina-
lizando por qualificar os Prêmios
“Ouro”, “Prata” ou “Bronze”.

GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE
João Alves Filho

VICE-GOVERNADORA DO ESTADO DE SERGIPE
Marília Carvalho Mandarino

SEC. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Tácito Antônio de Faro Melo
PRESIDENTE DA JUCESE

Dilson de Brito Franco
VICE-PRESIDENTE

Murilo Barreto Garcez Vieira
SECRETÁRIA GERAL

Cândida Alves Carvalho
PROCURADOR

Luis José Pereira de Melo
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Manuel Prado V. Filho
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VOGAIS EM REUNIÃO PLENÁRIA

DILSON FRANCO EXIBE TROFÉU
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Depois de um árduo trabalho reali-
zado por alunos estagiários do Curso de
História da Universidade Tiradentes (Unit),
sob a coordenação da professora Maria
Lúcia Marques, da referida instituição de
ensino, foi concluído o trabalho de recu-
peração dos acervos documental e ad-
ministrativo da Junta Comercial do Esta-
do de Sergipe (Jucese). Os estudantes
fizeram o levantamento da documenta-
ção administrativa, procurando recupe-
rar toda a história da Jucese desde que
foi criada, no ano de 1898. No tocante a
parte documental, que se encontrava em
estado lastimável e totalmente despre-
zado, o que se conseguiu aproveitar está
bem delineado, catalogado, armazena-
do e bem guardado em arquivos de aço.

“Durante a realização desse traba-
lho foram encontrados documentos va-
liosos da vida da Junta Comercial, des-
de os seus primórdios, nos idos de
1898. São documentos seculares, al-
guns deles ainda em estado bastante
regular para se fazer uma leitura rápida.
Outros não, pois já se encontravam em
estado de estrago muito grande, o que
impedia a sua correta leitura”, disse o
presidente da junta, acrescentando que
esses documentos eram ligados princi-
palmente a constituição de empresas.

De acordo com Dilson Franco, al-
gumas dessas empresas existem até
hoje, como é o caso da Fábrica Sergipe
Industrial, localizada logo após a ponte
na entrada do bairro Industrial, que foi fun-

História da Junta Comercial foi
recuperada por alunos da Unit

ANTES

DEPOIS

ANTES

DEPOIS

ANTES

ACERVO ERA GUARDADO EM LUGAR IMPRÓPRIO

dada em 1890.
“Na época da
sua criação ain-
da não existia
nem registro. A
Junta Comercial
só veio a ser cri-
ada em 1898,
mas depois toda
a documenta-
ção existente
passou para o
acervo da junta”,
ressaltou.

Foi através
desse trabalho
que se passou a
conhecer o

nome de todos os ex-presidentes da Jun-
ta Comercial, nos seus 107 anos de ativi-
dade. No período compreendido entre 1898
e 2005, constatou-se que a junta já teve
18 presidentes e depois
de um extenuante tra-
balho realizado por
membros da sua direto-
ria, só não se conseguiu
encontrar a fotografia de
um deles, José Coelho
Magalhães, para cria-
ção da galeria de retra-
tos dos ex-presidentes.
Assim mesmo, um qua-
dro em branco fará par-
te da galeria, constando
o período do seu man-
dato, que foi de 1950 a 1952. “Por incrível
que pareça, fomos até no Cemitério San-
ta Izabel, aqui em Aracaju, onde o seu
corpo e o da sua esposa estão enterra-
dos, porque não conseguimos localizar

ninguém da família ou alguém que pudes-
se nos ajudar no trabalho de pesquisa.
No cemitério só encontramos a lápide,
sem o retrato de José Coelho Magalhães”,
revelou o presidente da junta.

Hoje é que estamos vendo a im-
portância desse trabalho, que fez um res-
gate inestimável do empresariado em
Sergipe. Na catalogação da documen-
tação, foram encontradas algumas his-
tórias singulares. “Uma dessas históri-
as que terminou por despertar grande
curiosidade, foi uma ata da Empresa
Cruz & Irmão, que sucedida, termina
como Sergipe Industrial, onde o médico
Augusto Leite, como membro acionis-
ta, pedia à diretoria da empresa uma do-
ação de 20 mil contos de réis, para co-
meçar a construção do Hospital de Ci-
rurgia. Isso está bem claro numa das
atas da Empresa Cruz & Irmão e pelo
que se lê ali, essa doação foi feita”, en-

DOCUMENTOS GUARDADOS EM PASTAS E ARQUIVOS

fatizou Dilson Franco, acrescentando
que pouca gente sabe que o doutor Au-
gusto Leite, conceituado médico sergi-
pano, também foi presidente da Junta
Comercial nos anos de 1912/1913.

PASTAS EVITARÃO A AÇÃO DOS CUPINS

DEPOIS


