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Es p e c i a l

A capital mundial do mármore
A 42ª Cachoeiro Stone
Fair, que começa hoje
e vai até sexta-feira,
traz novidades em
rochas ornamentais e
tecnologias para o setor
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FEIRA INTERNACIONAL do
Mármore e Granito, no Parque de
Exposição Carlos Caiado Barbosa:
oportunidade de bons negócios

SAIBA MAIS

Mais de 200 expositores
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O potencial das rochas orna-
mentais capixabas atrai
grandes negócios para o Es-

tado e um dos principais pontos de
encontro no planeta do segmento
é a Cachoeiro Stone Fair - Feira In-
ternacional de Mármore e Grani-
to, que começa hoje em Cachoeiro
de Itapemirim, no Sul do Espírito
Sa n t o.

Até sexta, mais de 20 mil visitan-
tes vão passar pela feira, que reúne
200 expositores nacionais e inter-
nacionais. Nos quatro dias, serão
apresentadas novidades em má-
quinas, equipamentos e insumos,
pedras diferenciadas e suas aplica-
ções nos mais diversos projetos de
decoração e na construção civil.

Lançamentos de mármores, gra-
nitos e pedras translúcidas serão
apresentados, o que desperta o in-
teresse cada vez maior de arquite-
tos e designers. Também é grande
a demanda por máquinas inteli-
gentes e processos de beneficia-
mentos inovadores tem movimen-
tado o setor e a feira internacional
do mármore e do granito.

As inovações são constantes, co-
mo é o caso do fio diamantado,
atualmente uma das tecnologias
de corte em rochas ornamentais
mais difundidas no mundo, devido
à precisão, maior produtividade e
menor custo operacional. Nesta
edição da Cachoeiro Stone Fair,
pelo menos cinco empresas ofere-
cem a tecnologia.

Na próxima quinta, os ministros
Sarney Filho (Meio Ambiente) e
Fernando Bezerra Filho (Minas e
Energia) visitam os estandes da
feira. No mesmo dia, a arquiteta
Liliam Araújo faz palestra sobre os
novos parâmetros e requisitos téc-

nicos para as edificações.
Para Paulo Baraona, presidente

do Sindicato da Indústria da Cons-
trução Civil no Estado do Espírito
Santo (Sinduscon-ES), a feira é
fundamental para a cadeia produ-
tiva do setor de rochas ornamen-
tais e da indústria da construção.

Durante a Cachoeiro Stone Fair,
o Banco de Desenvolvimento do
Espírito Santo (Bandes) apresenta
programas de fomento e crédito
para o setor de rochas ornamen-
tais. O destaque é o “Economia
Verde ”, que incentiva ações para
geração de energia alternativa, en-
tre outras iniciativas que preser-
vem os recursos naturais.

Crédito e financiamento
Com soluções de crédito e linhas

de financiamento atrativas, o Sico-
ob Credirochas participa da Ca-
choeiro Stone Fair 2016. No even-
to, voltado para o segmento de
mármore e granito, haverá boas
oportunidades para os empresá-
rios fecharem negócio com a insti-
tuição financeira cooperativa.

A feira será realizada de hoje até
sexta-feira, no Parque de Exposi-
ções Carlos Caiado Barbosa, em
Cachoeiro de Itapemirim, e o Si-
coob Credirochas vai apresentar
opções para financiamento de má-

quinas e equipamentos, créditos
para capital de giro, consórcios e
s e g u ro s.

Para isso, será montado um es-
tande da cooperativa com todos os
produtos e serviços disponíveis.

“Também vamos fazer visitas
aos outros participantes e apre-
sentar nosso portfólio. Oferecer li-
nhas de crédito e avaliar a deman-
da dos fornecedores para novos fi-
nanciamentos. Fazemos esse con-
tato para, depois, fechar o negó-
cio”, contou Tales Machado, presi-
dente da instituição.

ESTA N D E
do Sicoob
C re d i ro c h a s :
opções para
financiamento
de máquinas e
equipamentos,
créditos para
capital de giro,
consórcios e
s e g u ro s

O QUE ELES DIZEM

“É um evento
consolidado, com

impacto positivo na
economia capixaba e
fomento de novos
negócios ”Paulo Baraona, pres. do Sinduscon-ES

“O Bandes é
parceiro do setor

de rochas e estamos
juntos com a Stone Fair,
um dos eventos de
maior relevância do
se g m e n to”Aroldo Natal Filho, pres. do Bandes

A Cachoeiro Stone Fair
> A 42ª FEIRA Internacional do Mármo-

re e Granito reúne, em 30 mil m2, mais
de 200 expositores nacionais e inter-
nacionais com novidades em máqui-
nas, equipamentos e insumos e lan-
çamentos de mármores e granitos.

> QUANDO:  de hoje até sexta-feira,
das 14h às 20h (acesso até as 19h).

> O NDE:  Parque de Exposição Carlos
Caiado Barbosa, em Cachoeiro de
I ta p e m i r i m .

> ORG ANIZAÇÃO: A Cachoeiro Stone
Fair é realizada pela Milanez & Mila-
neze e promovida pelo Sindicato das
Indústrias de Rochas Ornamentais,
Cal e Calcários do Estado (Sindiro-
chas) e Centro Tecnológico do Már-
more e do Granito (Cetemag).

> TEM também apoio institucional do
Governo do Estado, Prefeitura de
Cachoeiro de Itapemirim, Centroro-
chas, Sebrae, Sinduscon-ES, CBIC e
do Sistema Findes Sesi/Senai.

> MAIS INFORMAÇÕES: (27) 3434-
0614 ou (27) 3434-0615

PALESTRAS (QUINTA-FEIRA)
> 15H ÀS 15H40: “Inovando seu ponto

de Vendas com Mármores e Grani-
tos ”, com Márcio Paulo da Silva.

> 15H40 ÀS 16H20: “Condições Comer-
ciais de Mármores e Granitos para
lojistas ”, com Gustavo Silva Santos.

> 17H: “Os novos requisitos da Norma
de Desempenho NBR 15575 para o
uso de Rochas Ornamentais na
Construção Civil”, com Liliam Araújo.
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