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RUMO AOS 55 ANOS
Após um período crítico e atípico, o ano de 2021 vem
se encerrando com grandes vitórias.
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A maior vitória, sem dúvidas, é o apontamento do
controle da pandemia da COVID-19, que nos permite a volta da rotina social e profissional, com a retomada de projetos em busca do equilíbrio econômico e igualdade social.
O setor de rochas naturais, que figura como
uma importante e promissora potência para o país,
teve um ano exaustivo, mas certamente vitorioso. O
setor agiu assertivamente na contramão de muitos
e aproveitou o momento como oportunidade para
desenvolver novos processos, realizar expressivos
investimentos e ações associativas fundamentais
junto ao governo federal e órgãos ligados ao setor,
os quais responderam muito bem dentro de suas
possibilidades. Ações que estão reportadas no www.
revistarochas.com.br.
Mesmo diante de incertezas, a demanda na construção civil que é a maior e mais segura engrenagem
da economia, onde se enquadra o setor de rochas, é
extremamente positiva.
O cenário mundial se desenha para um ciclo positivo. Todos os países que ainda sofrem as consequências da pandemia se esforçam de todas as formas para recuperação socioeconômica, o que nos
traz um momento ímpar repleto de oportunidades
para inserir as rochas naturais brasileiras.
Aí vem a nossa obrigação pontual de mostrarmos
o valor e ampliar o uso das rochas naturais brasileiras, através dos mais diversos canais de marketing
e relacionamento do mundo.
Em 2022 a revista Rochas de Qualidade orgulhosamente irá comemorar 55 anos, levando informação e sendo o principal veículo de marketing do setor de rochas na construção civil e arquitetura, fomentando a cultura do uso das rochas naturais e o
futuro, sempre a frente em suas iniciativas através
dos seus mais diversos canais tradicionais, digitais
e relacionamento.

Em comemoração dos nossos 55 anos, a Revista Rochas trará de forma histórica e inovadora, edições especiais segmentadas sobre o potencial Brasil, além do lançamento do acervo de 281 edições digitalizadas da revista, conteúdo que reporta a história do setor brasileiro. Teremos ainda o lançamento
da nova versão do portal www.brazilianstones.com.
br e da revista digital, que trarão um inédito material
entre imagens e informações técnicas para marmoristas e especificadores, além de outras ações surpreendentes.
Desejamos a todos que 2022 seja um ano de muita saúde, parcerias e oportunidades.
Felipe Vampré de Castro
MTB – 4042/ES
felipe@revistarochas.com.br
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UMA NOVA MARCA.
A MESMA SOLIDEZ.
A NEW BRAND - THE SAME SOLIDITY.
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MUNDIAL EM
QUARTZITO
Worldwide Reference in Quartzite
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UMA NOVA MARCA.
A MESMA SOLIDEZ.

Ao longo dos anos, descobrimos novos
caminhos, novas cores, novas formas.
Com muita responsabilidade, aprendemos
a extrair de nós mesmos o melhor
para oferecer o que há de mais belo
em rochas naturais.
Cada novo colaborador, parceiro, projeto
e produto foi aos poucos modiﬁcando
nossos contornos, nossos relevos.
E isso nos fez únicos.
A formação das rochas naturais inspira
nossas relações, como a conexão de
pequenas partes que naturalmente se
unem para juntas se tornarem ainda
mais duráveis e resistentes.
Nosso aprimoramento é constante, esse
é o nosso compromisso. E isso é uma
grande jornada para nos tornarmos
uma escolha natural.

ACESSE O QR CODE
AO LADO E CONHEÇA O
NOSSO MANIFESTO.

+55
+5528
283533
3533 4997
@decoloreso�cial

Over the years, we have discovered new paths,
new colors, and new shapes. With great
responsibility, we have learned to extract from
ourselves the best to oﬀer in what is most
beautiful of natural stones.
Each new employee, partner, project and product
has gradually modiﬁed our contours, our
trademark which has made us a unique brand.
The formation of natural stones inspires our
everyday relationships, such as the connection of
small parts that naturally unify to become even
more durable and resistant with time.
Our improvement is constant, that's our
commitment. That is a great journey to
become a natural choice.

Acess the QR Code to the left and
get to know our company manifest.

decolores.com.br
decolores.com.br

@decoloreso�cial
@decoloreso�cial
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CASACOR
Projetos inspiradores que evidenciam
a beleza das rochas naturais
Inspiring projects that highlight
the beauty of natural stone
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O segundo semestre de 2021 começou
movimentado para o setor de arquitetura e decoração
com a volta das grandes mostras. Após um longo
período de incertezas e cancelamentos por conta
da pandemia da Covid-19, os principais eventos
foram retomados e voltaram a badalar o calendário,
tanto no Brasil como também no exterior.
A Casacor, por exemplo, voltou com força total,
com edições em várias cidades brasileiras.
Inspirados no tema “A Casa Original”, arquitetos, designers de interiores e paisagistas planejaram ambientes unindo novas tecnologias e a necessidade de conexão com as próprias raízes.
Pensando também na herança deixada pela pandemia, momento que evidenciou novos comportamentos e reforçou a importância do tempo passado em casa, os profissionais convidados investiram em espaços confortáveis e práticos.
Nesta edição, a Revista Rochas traz um compilado dos principais ambientes com rochas naturais
que foram destaque nas edições da Casacor Paraná, Minas Gerais, Ribeirão Preto, São Paulo, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Confira.

The second half of 2021 started busy for the
architecture and decoration sector with the return
of the major shows. After a long period of uncertainty
and cancellations due to the Covid-19 pandemic, the
main events were resumed and are back to rock the
calendar, both in Brazil and abroad.
Casacor, for example, is back in full force, with
editions in several Brazilian cities.
Inspired by the theme “The Original House”,
architects, interior designers, and landscapers
planned environments combining new technologies
and the need to connect with their own roots.
Also thinking about the legacy left by the
pandemic, a moment that highlighted new behaviors
and reinforced the importance of time spent at home,
the invited professionals invested in comfortable
and practical spaces.
In this edition, Rochas Magazine brings a
compilation of the main environments with natural
stones that were highlighted in the editions of
Casacor Paraná, Minas Gerais, Ribeirão Preto,
São Paulo, Espírito Santo and Rio Grande do Sul.
Check them out.
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CASACOR SÃO PAULO

banheira em mármore

calacatta pr , fornecido
pela galleria della pietra

bathtub in calacatta pr marble ,
supplied by galleria della pietra

ilha em mármore calacatta
pr , fornecido pela

galleria della pietra
island in calacatta pr

marble , supplied by
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galleria della pietra

SOPRO ORGÂNICO – CAIO
BANDEIRA E TIAGO MARTINS

SOPRO ORGÂNICO – CAIO
BANDEIRA AND TIAGO MARTINS

O loft de 110 m² se destaca por suas curvas, texturas, formas irregulares e pelo uso de materiais naturais.
O mármore Calacatta PR, fornecido pela Galleria Della
Pietra, aparece na banheira, com um acabamento escovado e canelado, virando protagonista no ambiente.
A mesma pedra foi utilizada nas bancadas da cozinha e
em uma bela mesa de jantar curvilínea. O projeto ainda
é composto por peças em travertino Navona e o Travertino bruto, que dão o toque de sofisticação ao espaço.

The 110 m² loft stands out for its curves, textures,
irregular shapes and the use of natural materials. The
Calacatta PR marble, supplied by Galleria Della Pietra,
appears in the bathtub, with a brushed and fluted finish,
becoming the protagonist of the room. The same stone
was used in the kitchen countertops and a beautiful
curvilinear dining table. The project is also composed
by pieces in travertino Navona and travertino bruto,
which give a touch of sophistication to the space.

W W W . R E V I S TA R O C H A S . C O M . B R

ALGAROBA – DOIS A
ARQUITETURA E INTERIORES

No bar de estilo casual os espaços se integram
de forma fluida e se destacam pelo uso de elementos naturais e rústicos. Ao centro do ambiente, uma
grande ilha projetada com o quartzito Vivid Green,
executada pelas marmorarias Silvagran e Granart,
chamou a atenção dos visitantes. A parede de carpaccio de pedras e a madeira presente nos móveis
complementam o visual aconchegante.

In the casual bar, the spaces integrate in a fluid
way and stand out for the use of natural and rustic
elements. At the center of the room, a large island
designed with Vivid Green quartzite, executed
by Silvagran and Granart, drew the attention of
visitors. The wall of stone carpaccio and the
wood present in the furniture complement the
cozy look.
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bancada em quartzito vivid green
vivid green quartzite countertop

foto / photo : alessandra schmitz pinho
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ALGAROBA – DOIS A
ARQUITETURA E INTERIORES
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LA GRUTA – PACO ALVAREZ

O ambiente desenvolvido por Paco Alvarez, da
Casa Atica, é um convite a conhecer as riquezas
das matérias-primas naturais e o trabalho de artesãos brasileiros. Inspirado nas grutas, o ambiente
foge do convencional. O teto e as paredes foram
revestidos com fibra de palmeira e argila, dando
uma característica única ao espaço. O ambiente
também é rico em detalhes feitos em rochas naturais, como a mesa de centro, pendentes de blocos
maciços de travertino, luminária em mármore, mesa
de jantar e mesa lateral em quartzito.

The environment developed by Paco Alvarez,
from Casa Atica, is an invitation to get to know
the richness of natural raw materials and the
work of Brazilian artisans. Inspired by caves, the
environment escapes from the conventional. The
ceiling and walls were covered with palm fiber
and clay, giving a unique feature to the space. The
room is also rich in details made of natural stone,
such as the coffee table in, pendants made of solid
travertine blocks, marble lamps, dining table and
side table in quartzite.

foto / photo : salvador cordaro

fotos / photos : salvador cordaro

LA GRUTA – PACO ALVAREZ
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mesas em quartzito , pendentes de blocos maciços de travertino e luminária em mármore
quartzite tables , pendant solid blocks of travertine and marble lamp
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bancada em mármore
rosso fiorentino ,

fornecido pela brasigran
bench in rosso

fiorentino marble ,
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supplied by brasigran

ESTÚDIO LIBERDADE –
PEDRO LUIZ DE MARQUI

ESTÚDIO LIBERDADE –
PEDRO LUIZ DE MARQUI

Como uma caverna contemporânea, o Estúdio
Liberdade, do estreante na Casacor, Pedro Luiz
de Marqui, mescla materiais, explorando o lúdico,
emocional e extravagante. O destaque vai para a
bancada do banheiro projetada em mármore Rosso
Fiorentino, da Brasigran. O espaço também aproveitou peças em mármore, remanescentes de pedreiras brasileiras, que foram utilizadas como objetos de decoração.

Like a contemporary cave, Estúdio Liberdade,
by Pedro Luiz de Marqui, a newcomer to
Casacor, mixes materials, exploring the playful,
emotional and extravagant. The highlight goes
to the bathroom countertop projected in Rosso
Fiorentino marble, by Brasigran. The space also
took advantage of marble pieces, remaining
from Brazilian quarries, which were used as
decoration objects.

fernandolaranja

V I TÓ R I A R É G I A | B R A S I G R A N ’ S E X C L U S I V E M AT E R I A L
J U S T N AT U R A L S TO N E

@brasigran
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piso e bancada em limestone mont dore
revestimento da parede em pedra moss
foto / photo :

mont dore limestone floor and bench
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moss stone wall cladding

BANHEIRO TORÉ – SABRINA GNIPPER

BANHEIRO TORÉ – SABRINA GNIPPER

A arquiteta estreou na mostra levando elementos
que fazem alusão à ancestralidade e à cultura
brasileira , através de artefatos indígenas e do
artesanato regional. Destaque para o piso e a
bancada em Limestone Mont Dore, e para a parede
em Pedra Moss, projeto executado pela Silvagram
Granitos e Mármores.

The architect debuted in the show taking
elements that allude to the ancestry and Brazilian
culture, through indigenous artifacts and regional
crafts. Highlights include the floor and the countertop
in Limestone Mont Dore, and the wall in Moss
Stone, a project executed by Silvagram Granites
and Marbles.

guilherme campos

foto / photo : renato navarro
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ESPAÇO KAIRÓS – ERICA SALGUERO

Na contramão do agito urbano, Érica Salguero
apresentou um espaço que privilegiou os sentidos,
o relaxamento e o bem-estar. Com cores suaves e
materiais naturais, ela ambientou a suíte master
com sala de banho e home office inspirada na rotina pós-pandemia e no deus grego do tempo oportuno, Kairós. O destaque foi a lareira revestida com
o quartzito Taj Mahal, que garantiu elegância e sofisticação ao local.

In the opposite of the urban agitation, Érica
Salguero presented a space that privileged the
senses, relaxation and well-being. With soft colors
and natural materials, she set the master suite with
bathroom and home office inspired by the postpandemic routine and the Greek god of opportune
time, Kairós. The highlight was the fireplace covered
with Taj Mahal quartzite, which guaranteed elegance
and sophistication to the place.

foto / photo : renato navarro

ESPAÇO KAIRÓS – ERICA SALGUERO

bancada em quartzito taj mahal
countertop in taj mahal quartzite

lareira em quartzito taj mahal
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fireplace in taj mahal quartzite
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A LOJA ESSENCIAL – LARISSA ABREU

Na loja de essências projetada pela estreante
na Casacor, Larissa Abreu, a simplicidade e a sofisticação andam juntas. As paredes em tons rosés terrosos ressaltam o quartzito nacional Verde
Bambu, aplicado no balcão central do espaço pela
Marmoraria Megazavatti. O clima acolhedor aparece em elementos rústicos, como as luminárias
pendentes de cestarias.

In the Essence Shop designed by Larissa Abreu, a
newcomer to Casacor, simplicity and sophistication
go together. The walls in earthy pink tones highlight
the Bamboo Green national quartzite, applied in
the central counter of the space by Marmoraria
Megazavatti. The cozy atmosphere appears in
rustic elements, such as the pendant lamps made
of baskets.

foto / photo : márcio

S souza de santana

A LOJA ESSENCIAL – LARISSA ABREU

balcão central em quartzito verde bambu
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bamboo green quartzite center counter

ESPECIAL

C AS AC O R

CASACOR ESPÍRITO SANTO
fotos / photos : camila santos

APARTAMENTO SHOWA
- DAVID BASTOS
O maior ambiente da Casacor
Espírito Santo tem assinatura do
renomado arquiteto baiano David
Bastos. O espaço de 160 m² pensado para uma família moderna,
traz como prioridades o conforto,
o espaço e o acolhimento. O destaque do ambiente é uma ilha gourmet projetada no quartzito exótico
Vitoria Régia. A rocha natural fornecida pela Brasigran foi aplicada
com acabamento escovado, compondo harmoniosamente com os
armários da cozinha em tons de
verde fosco. O apartamento conta
ainda com piso revestido em mármore dolomítico Raffaello e com
o mármore dolomítico Donatello
aplicado nas bancadas do lavabo,
também fornecidos pela Brasigran.

APARTAMENTO SHOWA
- DAVID BASTOS

piso em mármore raffaello e ilha gourmet
no quartzito vitoria regia da brasigan
raffaello marble floors and gourmet island
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in the quartzite vitoria regia da brasigan

Casacor Espírito Santo’s largest
ro o m h as t h e s i g n at u re of t h e
renowned architect from Bahia, David
Bastos. The 160 m² space, designed
for a modern family, brings as priorities
the comfort, space and warmth. The
highlight of the room is a gourmet
island designed in exotic Vitoria Régia
quartzite. The natural rock, supplied
by Brasigran, was applied with a
brushed finishing, harmoniously
composing the kitchen cabinets in
shades of matte green. The apartment
also has Raffaello dolomitic marble
floor and Donatello dolomitic marble
in the bathroom countertops, also
supplied by Brasigran.
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CAFÉ INNOVARE – SÉRGIO
PAULO RABELLO

O ambiente que é praticamente todo revestido
em madeira tem, em destaque, um grande balcão
em quartzito Venaria Reale retroiluminado. Por ser
translúcido, o material permite o recurso da iluminação especial, que transforma o espaço assinado por Sérgio Paulo Rabello.

The environment, which is practically all covered
in wood, is highlighted by a large counter in Venaria
Reale backlit quartzite. Because it is translucent,
the material allows the use of special lighting,
which transforms the space signed by Sérgio
Paulo Rabello.

foto / photo : divulgação

foto / photo : camila santos

CAFÉ INNOVARE – SÉRGIO
PAULO RABELLO

bancada em
quartzito
venaria reale
venaria reale
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quartzite bench
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foto / photo : camila santos
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piso em quartzito mont blanc

LIVING – STUDIO SÉRGIO PALMEIRA
Elementos de curvas sinuosas se integram de forma orgânica no living projetado por Sérgio Palmeira. O espaço é marcado por tons claros, que entram
em harmonia com a madeira e folhagens presentes na ambientação. O piso em
quartzito Mont Blanc, foi aplicado paginado, valorizando seus veios naturais e
levando elegância ao ambiente.

LIVING – STUDIO SÉRGIO PALMEIRA
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Elements with sinuous curves integrate in an organic way in the living room designed
by Sérgio Palmeira. The space is marked by light tones, which come in harmony with
the wood and foliage present in the environment. The Mont Blanc quartzite floor was
applied in layers, enhancing its natural veins and bringing elegance to the environment.

foto / photo : divulgação

mont blanc quartzite floor

C AS AC O R
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espelho e bancada esculpida no quartzito blue velvet
bancada do lavatório em granito san rafael
mirror and bench carved in blue velvet quartzite
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san rafael granite washbasin countertop

SUÍTE DO CASAL – RENATA TRISTÃO

SUÍTE DO CASAL – RENATA TRISTÃO

No espaço intimista, a proposta foi criar uma atmosfera acolhedora e dinâmica, instigando o usuário e incentivando-o a se entregar ao espaço. Os
ambientes integrados tem paleta neutra, em tons
de cinza. Na sala de banho, detalhe especial na
bancada esculpida no Quartzito Blue Velvet, fornecido pela Magban. O mesmo material foi aplicado nos espelhos, com recorte triangular. Nas bancadas que apoiam os lavatórios, foi aplicado o Granito San Rafael, também da Magban.

In the intimate space, the proposal was to create
a warm and dynamic atmosphere, instigating the user
and encouraging him to surrender to the space. The
integrated environments have a neutral palette, in
shades of gray. In the bathroom, a special detail in the
countertop sculpted in Blue Velvet Quartzite, supplied
by Magban. The same material was applied to the
mirrors, with triangular cutouts. In the countertops
that support the sinks, San Rafael Granite was
applied, also by Magban.

C AS AC O R

foto / photo : camila santos
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foto / photo :

gourmet area in black vision granite , provided by stone palace

VARANDA & JARDIM – FABIO
PINHO E SINTHIA FERRARI

VARANDA & JARDIM – FABIO
PINHO E SINTHIA FERRARI

Fabio Pinho e Sinthia Ferrari idealizaram um espaço para reunir a família e os amigos com aconchego e conforto. Na área de lazer, uma piscina com
lateral revestida em mármore Blue Palace, fornecido pela Stone Palace Surfaces, ganha destaque ao
lado da área de churrasco. Na área gourmet, o granito Black Vision. também da Stone Palace, aparece em destaque.

Fabio Pinho and Sinthia Ferrari designed a
space to gather family and friends with warmth
and comfort. In the leisure area, a swimming pool
with a side lined in Blue Palace marble, supplied
by Stone Palace Surfaces, stands out next to the
barbecue area. In the gourmet area, the Black
Vision granite, also supplied by Stone Palace,
stands out.

divulgação

área gourmet em granito black vision , fornecido pela stone palace

foto / photo : camila santos
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piso e parede em quartzito
platinus light
light platinus quartzite

foto / photo : pepê

floor and wall

hall galeria e lavabos

- parede atrás do

sanitário em granito avocatus

hall , gallery and washrooms

- wall

behind the avocatus granite toilet

HALL GALERIA & LAVABOS – LETÍCIA FINAMORE
No ambiente assinado pela veterana da Casacor ES, Leticia Finamore, a arte conduz a ambientação. O piso revestido com o quartzito Platinus Light chamou a atenção dos visitantes. Do chão, o material vai fluindo até a parede em um grande painel
paginado, enaltecendo a beleza e a riqueza de detalhes dos veios da rocha natural.
No lavabo, a arquiteta fez uso do granito Avocatus, da Magban, revestindo uma das
paredes. Nas bancadas a escolha foi pelo quartzito Kouros levigado e na parede na
lateral da pia a mesma rocha com acabamento escovado.

HALL GALERIA & LAVABOS – LETÍCIA FINAMORE
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In the environment signed by the veteran of Casacor ES, Leticia Finamore, art conducts
the ambiance. The floor covered with Platinus Light quartzite caught the visitors’ attention.
From the floor, the material flows to the wall in a large paginated panel, highlighting the
beauty and richness of details of the natural rock veins. In the bathroom, the architect
used Avocatus granite, by Magban, on one of the walls. On the countertops the choice
was for Kouros levigated quartzite and on the wall on the side of the sink the same rock
with a brushed finish.

ESPECIAL

C AS AC O R

HOME SPA – CAROL DAROS

O ambiente voltado para relaxamento e autocuidado projetado por Carol Daros é marcado por
tons neutros, design clean, peças em madeira rústica e acessórios de banheiro assinados por Arthur
Casas e Jader Almeida. No espaço do banho foi
aplicado o mármore Savana Monte Cristo, fornecido pela Stone Palace, na banheira, dando sofisticação e luxo ao local, enriquecendo a experiência sensorial dos visitantes.

The environment designed by Carol Daros
for relaxation and self-care is marked by neutral
tones, clean design, rustic wood pieces and
bathroom accessories signed by Arthur Casas
and Jader Almeida. In the bathroom, the Savana
Monte Cristo marble, supplied by Stone Palace,
was applied in the bathtub, giving sophistication
and luxury to the place, enriching the visitors’
sensorial experience.

banheira em mármore savana monte cristo ,
fornecido pela stone palace
savanna monte cristo marble bathtub
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provided by stone palace

foto / photo : mariana andrich

foto / photo : camila santos

HOME SPA – CAROL DAROS

ESPECIAL
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CASACOR RIO GRANDE DO SUL

painel em mármore alba pietra
alba pietra marble panel

MINHA CASA NO CÉU – CASA LG
THINQ – DALL’AGNOL R. JÚNIOR

MINHA CASA NO CÉU – CASA LG
THINQ – DALL’AGNOL R. JÚNIOR

O apartamento de 144 m², planejado por Dall’Agnol
R. Júnior, é inspirado em uma visita ao céu que o
arquiteto fez em um sonho. O ambiente em tons
claros é complementado por um elegante painel em
mármore Alba Pietra, emoldurado por plantas no
living. A mesma rocha natural foi utilizada também
na bancada da cozinha, levando sofisticação ao
ambiente.

The 144 m² apartment, planned by Dall’Agnol
R. Júnior, is inspired by a visit to heaven that
the architect made in a dream. The light-toned
environment is complemented by an elegant Alba
Pietra marble panel, framed by plants in the living
room. The same natural stone was also used in the
kitchen countertop, bringing sophistication to the
environment.

moldura da estante , mesa e painel
em mármore monte vitta pr

shelf frame , table and panel
in monte vitta marble pr

LIVING OFFICE – JULIA DE VLIEGER

LIVING OFFICE – JULIA DE VLIEGER

No ambiente planejado por Julia de Vlieger, a
proposta é aproveitar de forma inteligente os espaços, inserindo o home office na vida contemporânea. Em destaque no projeto aparece o Mármore Monte Vitta PR, aplicado na moldura da estante, seguindo até a mesa, feita no mesmo material.
O espaço do living ainda conta com um painel no
mesmo mármore compondo um ambiente com tons
mais neutros e sofisticados.

In the environment planned by Julia de Vlieger,
the proposal is to intelligently take advantage of
spaces, inserting the home office in contemporary
life. Featured in the project is the Marble Monte
Vitta PR, applied to the frame of the bookcase,
following to the table, made of the same material.
The living space still has a panel in the same
marble, composing an environment with more
neutral and sophisticated tones.
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C AS AC O R

UM LUGAR NA JANELA – ERIKA LISTO

No ambiente que homenageia a escritora Martha Medeiros, a arquiteta Erika Listo apresenta uma
nova forma de morar e trabalhar. Buscando conforto e aconchego, a profissional aposta em elementos naturais, como as pedras, vegetação e fibras na ambientação. Destaque para o revestimento de uma das paredes em Travertino Bruto e para
o mármore Goya Blanc, que foi aplicado em beleza e elegância na lareira.

In the environment that pays tribute to writer
Martha Medeiros, architect Erika Listo presents a
new way of living and working. Looking for comfort
and coziness, the professional bets on natural
elements, such as stones, vegetation and fibers
in the environment. Highlight for the coating of
one of the walls in Travertino Bruto and the Goya
Blanc marble, which was applied in beauty and
elegance in the fireplace.

foto / photo : cristiano bauce

UM LUGAR NA JANELA – ERIKA LISTO
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paredes em travertino bruto e lareira em mármore goya blanc
raw travertine walls and goya blanc marble fireplace

I V O RY T E M P E S T
OWN QUARRY

Ivory Tempest é um granito que
apresenta cores atemporais possui
alta resistência à temperatura e arranhões,
podendo ser aplicado em qualquer ambiente.
Ivory Tempest is a granite that has
timeless cores, has high resistance to
temperature and scratches, and can
be applied in any environment.

Venda disponível
em blocos e chapas
Sale available in
blocks and plates

@jacigua_
www.jacigua.com.br
gerencia@jacigua.com.br

Jazida Própria
Own Quarry

ESPECIAL
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AGRIDOCE COZINHA – GABRIELA ORDAHY

Banhada pela luz natural, a cozinha projetada
por Gabriela Ordahy apresenta uma arquitetura
conectada às raízes afetivas e biofílicas. O projeto também traz como proposta a multifuncionalidade, apresentando um espaço de encontro da família e amigos. Na ilha gourmet e na mesa posicionada ao lado foram aplicados o mármore Monet Supremo escovado. O mesmo material aparece também nas bancadas da pia e na horta orgânica, conferindo leveza e sofisticação ao ambiente.

Bathed in natural light, the kitchen designed by
Gabriela Ordahy presents an architecture connected
to the affective and biophilic roots. The project also
brings as a proposal the multifunctionality, presenting
a meeting space for family and friends. In the gourmet
island and in the table next to it the Monet Supremo
brushed marble, was applied. The same material
also appears in the sink’s countertops and in the
organic vegetable garden, conferring lightness and
sophistication to the environment.

foto / photo : cristiano bauce

AGRIDOCE COZINHA – GABRIELA ORDAHY

ilha gourmet e na mesa em mármore monet supremo escovado
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gourmet island and table in brushed supreme monet marble

ESPECIAL

C AS AC O R

ATRIUM BEM VIVER – JULIANA
MOURA E ANDRESSA ZEIDLER

Inspiradas nas casas gregas e romanas dos séculos passados, as profissionais criaram uma sala
iluminada e ventilada, deixando em destaque a utilização de materiais nobres e naturais, integrando as pessoas à natureza. A imponente lareira em
mármore Branco Paraná harmoniza perfeitamente com os tons mais claros do mobiliário e de parte do piso, revestido em Basalto.

Inspired by the Greek and Roman houses
of past centuries, the professionals created a
bright and ventilated room, highlighting the use
of noble and natural materials, integrating people
with nature. The imposing fireplace in Branco
Paraná marble harmonizes perfectly with the
lighter tones of the furniture and part of the floor,
covered in Basalt.

foto / photo : cristiano bauce

ATRIUM BEM VIVER – JULIANA
MOURA E ANDRESSA ZEIDLER

lareira em mármore branco paraná
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white marble fireplace parana

C AS AC O R
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painel em quartzito blue moon
blue moon quartzite panel

WAVE – PAULA SCHWARTZ

WAVE – PAULA SCHWARTZ

Traços contemporâneos, linhas elegantes e texturas marcantes fazem do projeto da arquiteta Paula
Schwartz um ambiente ideal para ser utilizado pela
família. Aconchegante e com iluminação personalizada, o ambiente também é rico em detalhes sofisticados. O quartzito Blue Moon, aparece como
uma obra de arte natural em uma das paredes. A pedra em destaque compõe harmonicamente com as
matizes da cor azul do mobiliário, forro e janelas.

Contemporary features, elegant lines, and
striking textures make architect Paula Schwartz’s
project an ideal environment to be used by the
family. Cozy and with personalized lighting, the
environment is also rich in sophisticated details.
The Blue Moon quartzite appears as a natural
work of art on one of the walls. The highlighted
stone harmonically blends with the blue hues of
the furniture, ceiling and windows.

ESPECIAL

C AS AC O R
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CASACOR MINAS GERAIS

banheira esculpida em pedra sabão
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bathtub carved in soapstone

BANGALÔ BATEIA OSMAR PUPERI –
EVANDRO MELATO E PABRÍCIO AMARAL

BANGALÔ BATEIA OSMAR PUPERI –
EVANDRO MELATO E PABRÍCIO AMARAL

Inundado pela luz natural, o ambiente projetado
por Evandro Melato e Pabrício Amaral interagia em
todos os ângulos com os jardins à sua volta. O espaço foi uma homenagem ao minerador, geólogo e empresário Osmar Puperi, que teve sua história contada através de objetos de sua propriedade, exibidos
como obras de arte. Destaque para a banheira batizada de Bateia, esculpida em pedra sabão, que emergia
do chão, propondo desconexão com a vida urbana.

Flooded by natural light, the environment designed by
Evandro Melato and Pabrício Amaral interacted at every
angle with the surrounding gardens. The space was a
tribute to mining, geologist, and businessman Osmar
Puperi, who had his story told through objects from his
property, displayed as works of art. The highlight was
the bathtub named Bateia, sculpted in soapstone, which
emerged from the ground, proposing disconnection
with urban life.

foto / photo : henrique queiroga
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kalahari quartzite countertop

COZINHA FUNCIONAL – IVIA MAIA E MIRLENE SALES
Deixando o chef em evidência e passando para o espectador uma
sensação de intimidade com a natureza, a cozinha planejada por Ivia
Maia e Mirlene Sales trouxe funcionalidade e beleza para o espaço
que é o coração da casa. O ambiente foi composto por uma bancada de alvenaria e tampo de ardósia, indo de encontro a outra bancada mais baixa, elaborada em quartzito Kalahari. Com curvas sinuosas, a peça foi acompanhada por peças de artesanato e iluminação
aconchegante.

foto / photo : barbara dutra

bancada em quartzito kalahari

COZINHA FUNCIONAL – IVIA MAIA E MIRLENE SALES
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Leaving the chef in evidence and giving the viewer a sense of intimacy
with nature, the kitchen planned by Ivia Maia and Mirlene Sales brought
functionality and beauty to the space that is the heart of the house. The
environment was composed of a masonry countertop and slate top, meeting
another lower countertop, made of Kalahari quartzite. With sinuous curves,
the piece was accompanied by handcrafted pieces and cozy lighting.

C AS AC O R
foto / photo : jomar bragança

ESPECIAL

BAR BENERICKS – DANIEL
TAVARES E CYNTHIA VIANNA
No bar à beira da generosa piscina de formas orgânicas, o vermelho e o azul eram vibrantes. Lembrando um bar de hotel, o ambiente oferece momentos de glamour, alegria e uma pitada de luxo. Destaque para o quartzito Ijen Blue, que reveste algumas paredes do bar e na parte exterior se transforma em cubos maciços, servindo de bancos ou mesinhas de apoio no entorno da piscina.

foto / photo : jomar bragança

mesas de apoio em quartzito ijen blue
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side tables in ijen blue quartzite

foto / photo :

At the bar by the generous pool of organic shapes,
red and blue were vibrant. Reminiscent of a hotel bar,
the environment offers moments of glamour, joy, and a
dash of luxury. The highlight is the Ijen Blue quartzite,
which covers some of the walls of the bar and on the
outside is transformed into massive cubes, serving as
benches or small tables around the pool.

barbara dutra

BAR BENERICKS – DANIEL
TAVARES E CYNTHIA VIANNA

paredes revestidas em
quartzito ijen blue
walls covered in ijen
blue quartzite

ESPECIAL

C AS AC O R

CASACOR PARANÁ
ESTAR DA LAREIRA – KÁTIA HERZOG

Com toque contemporâneo e luxuoso, o Estar da
Lareira projetado por Kátia Herzog traz materiais
nobres valorizando o ambiente, reforçando a ideia
de que é prazeroso ficar em casa. O destaque vai
para a imponente lareira e painel paginado, revestidos com o mármore nacional Branco Paraná Nuvolato. O espaço contou ainda com um bar e uma cômoda bombê com tampo em mármore Silver Dragon.

With a contemporary and luxurious touch, the
Fireplace Room designed by Kátia Herzog brings noble
materials to enhance the environment, reinforcing the
idea that it is pleasant to stay at home. The highlight
goes to the imposing fireplace and panel, coated with
the national marble Branco Paraná Nuvolato. The
space also has a bar and a bombê chest of drawers
with Silver Dragon marble top.

foto / photo : marcelo stammer

foto / photo : marcelo stammer

ESTAR DA LAREIRA – KÁTIA HERZOG

lareira em
mármore branco
paraná nuvolato
fireplace in white
marble paraná
foto / photo : marcelo stammer

nuvolato

nicho do bar
em mármore
silver dragon
bar niche in silver
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dragon marble
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LIVING DA LAREIRA – ALEXANDRE
WEISS E NELSON MACHADO

Idealizado para reunir pessoas, o Living da Lareira, assinado por Alexandre Weiss e Nelson Machado, acolheu os visitantes de forma despojada
e aconchegante. O ambiente de 100 m² foi construído dentro de uma piscina desativada, com um
projeto contemporâneo e ousado.
O mármore Monte Vitta PR foi utilizado no piso
e nas lareiras do ambiente, já o granito Sea Foam
Green PR foi aplicado nas escadas. O espaço foi
complementado por plantas, madeira e por muito
verde, que compuseram o design biofílico.

Designed to bring people together, Living da
Lareira, signed by Alexandre Weiss and Nelson
Machado, welcomed visitors in a relaxed and
cozy way. The 100 m² room was built inside a
deactivated swimming pool, with a contemporary
and bold project.
The Monte Vitta PR marble was used for the
floor and fireplaces, while Sea Foam Green PR
granite was used for the stairs. The space was
complemented by plants, wood and a lot of green,
which composed the biophilic design.

foto / photo : gerson lima

LIVING DA LAREIRA – ALEXANDRE
WEISS E NELSON MACHADO

- mármore monte vitta pr e granito sea foam green pr
- monte vitta pr marble and sea foam green granite pr

fireplace living
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living da lareira
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churrasqueira gourmet
criare

- estante em

mármore kronos
gourmet barbecue grill
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kronos marble shelf

CHURRASQUEIRA GOURMET
CRIARE – MARIANA PAULA SOUZA

CHURRASQUEIRA GOURMET
CRIARE – MARIANA PAULA SOUZA

Com a proposta de design biofílico e acolhedor,
o ambiente idealizado por Mariana Paula Souza
contou com bastante uso de plantas e elementos
naturais como painéis de madeira e palha. A profissional também explorou a versatilidade das rochas naturais e utilizou o mármore Kronos na estante do living e nas bancadas, além do granito Negresco escovado na ilha com formato escultural.

With the proposal of biophilic and cozy design,
the environment designed by Mariana Paula Souza
relied heavily on plants and natural elements such
as wood panels and straw. The professional also
explored the versatility of natural stone and used
the Kronos marble in the living room bookcase and
countertops, and Negresco granite brushed in the
island with a sculptural shape.

C AS AC O R

foto / photo : eduardo macarios

ESPECIAL

bancada em verde alpi
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alpi green bench

BAR E TOILETTE SOCIAL
– ARTHUR CALLIARI

BAR E TOILETTE SOCIAL
– ARTHUR CALLIARI

Este espaço foi pensado para aquela pessoa
que, ao final do seu dia, aprecia relaxar na companhia de um drink ou uma taça de vinho. A iluminação indireta ganhou força com os materiais de
tons escuros – como as bancadas em Verde Alpi e
Preto Absoluto, além das cortinas pretas. A estante ao fundo cria pontos de cores. Segundo o arquiteto, essa mistura de luzes e texturas fez muito sucesso entre os visitantes da Casacor Paraná, rendendo muitas fotos, principalmente no balcão de
rocha natural.

This space was designed for that person who, at
the end of the day, enjoys relaxing in the company
of a drink or a glass of wine. Indirect lighting gained
strength with the materials in dark tones - such as the
countertops in Alpi Green and Absolute Black, and the
black curtains. The bookcase in the background creates
points of color. According to the architect, this mixture
of lights and textures was very successful among the
visitors of Casacor Paraná, resulting in many photos,
especially of the natural rock counter.

C AS AC O R

foto / photo : patrícia amancio

ESPECIAL

mesa em granito patagônia
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patagonian granite table

GABINETE – GUSTAVO SCARAMELLA

GABINETE – GUSTAVO SCARAMELLA

O espaço projetado pelo arquiteto Gustavo Scaramella é a proposta de um ambiente ideal para fazer uma reunião informal, escutar uma boa música,
tirar um tempo para leitura, para um café ou um drink
no fim do dia. Equilibrando estilos, o gabinete despojado e ousado traz em destaque uma mesa multifuncional projetada no granito exótico Patagônia.

The space designed by architect Gustavo Scaramella
is the proposal of an ideal environment to have an
informal meeting, listen to good music, take some time
for reading, for a coffee or a drink at the end of the
day. Balancing styles, the stripped and bold cabinet
brings out a multifunctional table projected in exotic
Patagonia granite.

ESPECIAL

C AS AC O R

QUARTO DO CASAL REVEEV –
VIVIANE BUSCH

Pensando no conceito de que o quarto do casal
é um lugar para recarregar as energias do corpo e
da mente, a arquiteta Viviane Busch elaborou um
espaço repleto de experiências sensoriais. A profissional explorou recursos naturais para trazer a
tona a atmosfera de calma, aconchego e sofisticação no local. Destaque para o mármore Macchia
Vecchia, fornecido pelo PR Grupo Paraná, aplicado com a tecnologia Pietrafina, revestindo a grande lareira e o painel retroiluminado.

Thinking of the concept that the couple’s bedroom
is a place to recharge the energies of body and mind,
the architect Viviane Busch created a space full of
sensory experiences. The professional explored natural
resources to bring out the atmosphere of calm, coziness
and sophistication in the place. The highlight is the
Macchia Vecchia marble, supplied by PR Grupo Paraná,
applied with Pietrafina technology, covering the large
fireplace and the backlighted panel.

foto / photo : marcelo stammer

QUARTO DO CASAL REVEEV –
VIVIANE BUSCH

lareira e painel retroiluminado em mármore macchia
vecchia pr , fornecedido pelo pr grupo paraná
fireplace and backlit panel in macchia vecchia
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pr marble , supplied by pr grupo paraná
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ilha revestida em mármore michelangelo prime
island covered in

M ichelangelo marble prime

REFÚGIO URBANO FORMA LEGNO – NINHA CHIOZZINI
No espaço planejado por Ninha Chiozzini, a arquitetura de interiores foi de encontro ao design através de cores claras e texturas
naturais. O espaço uniu conforto e bem-estar com luxo discreto. O
destaque vai para a grande ilha revestida com o mármore nacional
Michelangelo Prime.

REFÚGIO URBANO FORMA LEGNO – NINHA CHIOZZINI
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In the space planned by Ninha Chiozzini, the interior architecture met
the design through light colors and natural textures. The space joined
comfort and well-being with discreet luxury. The highlight goes to the large
island covered with the national Michelangelo Prime marble.

ROCHAS IN DESIGN

CASACOR
RIBEIRÃO PRETO
Repleta de rochas naturais, mostra antecipa
tendências e une sofisticação e aconchego
Filled with natural stone, the show anticipates
trends and unites sophistication and warmth

70

Rochas ornamentais de diferentes estilos, texturas
e origens foram protagonistas de 12 espaços da
Casacor Ribeirão Preto 2021. No espaço de 3,5
mil m², os profissionais convidados da mostra
interpretaram o tema “Casa Original” em ambientes
elegantes, funcionais e surpreendentes.
Presente pela segunda vez no evento, a Sigramar Mármores e Granitos, empresa que completa
20 anos em 2022, firmou parceria com 16 renomados arquitetos, que exploraram a beleza natural dos
materiais em espaços harmoniosos e sofisticados.
Para Jow Tardim, diretor da Sigramar, fazer parte de um evento como a Casacor é uma importante oportunidade de apresentar novas tendências e
ampliar a divulgação das rochas naturais.
“Para nós é uma honra participar da Casacor Ribeirão. Aliamos nossa marca a esta mostra de renome internacional e agregamos nossos materiais
em ambientes com os mais importantes nomes da
arquitetura. A mostra tem uma excelente repercussão em nossa região, sempre trazendo recordes
de público e a exposição de nossos materiais traz
muita visibilidade, fortalecendo ainda mais a nossa marca e o setor de rochas”, pontua.
Confira os principais ambientes em que as rochas naturais ganharam destaque.

Ornamental rocks of different styles, textures
and origins were the protagonists of 12 spaces at
Casacor Ribeirão Preto 2021. In the 3.5 thousand
m² space, the invited professionals interpreted the
theme “Original House” in elegant, functional and
surprising environments.
Present for the second time at the event, Sigramar
Mármores e Granitos, a company that will be 20 years
old in 2022, signed a partnership with 16 renowned
architects, who explored the natural beauty of the
materials in harmonious and sophisticated spaces.
For Jow Tardim, Sigramar’s director, being part of
an event such as Casacor is an important opportunity
to present new trends and expand the dissemination
of natural stones.
“For us it is an honor to participate in Casacor
Ribeirão. We ally our brand to this internationally
renowned show and aggregate our materials in
environments with the most important names in
architecture. The show has an excellent repercussion
in our region, always bringing public records and the
exhibition of our materials brings a lot of visibility,
strengthening even more our brand and the stone
sector”, he points out.
Check out the main environments in which the
natural stone was highlighted.

mármores e granitos execução marmoraria bello stone

countertop in ijen blue quartzite , supplied by sigramar

mármores e granitos , execution marmoraria bello stone

COZINHA DE FICAR – ADRIANA FONTANA

COZINHA DE FICAR – ADRIANA FONTANA

A cozinha projetada por Adriana Fontana despertou memórias afetivas em cada detalhe. Com
jeito de ‘casa de vó’ o espaço remete às cozinhas
de antigas fazendas, sem deixar de lado a sofisticação. No centro do ambiente, um grande balcão
revestido em quartzito Ijen Blue chamou a atenção
dos visitantes e contrastou com as cores quentes
escolhidas para o espaço.

The kitchen designed by Adriana Fontana aroused
emotional memories in every detail. With a ‘grandma’s
house’ feel, the space recalls the kitchens of old farms,
without leaving aside sophistication. In the center of
the room, a large counter covered in Ijen Blue quartzite
caught the visitors’ attention and contrasted with the
warm colors chosen for the space.
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bancada em quartzito ijen blue , fornecido pela sigramar

foto / photo : rafael cautella

foto / photo : rafael cautella
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ROCHAS IN DESIGN
SPA MARRAKESH – RAFAEL BRESSAN

Inspirado no Museu Yves Saint Laurent, no Marrocos, o ambiente planejado por Rafael Bressan
propôs relaxamento e tranquilidade. Para a bancada, o profissional escolheu o Dolomita Gold. O
material apresenta características fortes e garantiu identidade única ao ambiente. O espaço ainda
teve peças como torneiras douradas, arandelas
clássicas e azulejos pintados à mão.

Inspired by the Yves Saint Laurent Museum
in Morocco, the environment planned by Rafael
Bressan proposed relaxation and tranquility. For the
countertop, the professional chose Dolomite Gold.
The material presents strong characteristics and
guaranteed a unique identity to the environment.
The space also had pieces such as golden faucets,
classic sconces and hand-painted tiles.

foto / photo : rafael cautella

foto / photo : rafael cautella

SPA MARRAKESH – RAFAEL BRESSAN

bancada em dolomita gold , fornecido pela sigramar mármores e granitos . execução jr marmoraria
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countertop in dolomite gold , supplied by sigramar mármores e granitos . execution jr marmoraria

bancada em travertino romano , fornecido pela sigramar mármores e granitos .
execução marmoraria bello stone

countertop in roman travertine , supplied by sigramar mármores
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e granitos . execution marmoraria bello stone

foto / photo : grs visuals

foto / photo : rafael cautella

ROCHAS IN DESIGN

LIVING DA AFETIVIDADE –
GIOVANNA PITONDO

LIVING DA AFETIVIDADE
– GIOVANNA PITONDO

Propondo um local convidativo para reuniões
em família, momentos de leitura ou para apreciar
bons vinhos e cafés, Giovanna Pitondo estreou na
mostra com um espaço repleto de texturas naturais
e cores aconchegantes. Destaque para a bancada
em Travertino Romano bruto, que deu o toque
acolhedor para ambientação.

Proposing an inviting place for family
meetings, reading moments or to enjoy good
wines and coffees, Giovanna Pitondo debuted
in the show with a space full of natural textures
and cozy colors. Highlight for the countertop
in raw Roman Travertine, which gave the cozy
touch to ambiance.

PERLA SANTANA:

DOS MELHORES PROJETOS
PARA OS AMBIENTES MAIS
EXCLUSIVOS.

Exclusividade, beleza e durabilidade.
A Perla Santana consegue reunir os três
em um mesmo ambiente. Uma pedra
que traz um toque a mais de elegância
e personalidade a cada projeto.

www.granos.com.br 2020 - Granitos S/A - Todos os direitos reservados | Quarto Anel Viário - Km s/n CEP: 61.600-000 Cx Postal: 44 - Caucaia - Ceará - Brasil | +55 (85) 4006.0666 | Fax: +55 (85) 4006.0667
E-mail: comercial@granos.com.br
@granosgranitos
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ROCHAS IN DESIGN

EMPORIUM CASACOR –
DORASCENZI ARQUITETURA

A “brasilidade” foi a alma desse empório conceitual assinado por Ângela Dorascenzi, que trouxe o café, o cacau e a cachaça como protagonistas. Para atender os visitantes com funcionalidade
e sofisticação as bancadas foram revestidas com
o quartzito Denali. A profissional também explorou
cores terrosas, iluminação intimista e peças de design nacionais para compor o espaço.

The “Brazilianness” was the soul of this conceptual
emporium signed by Angela Dorascenzi, which
brought coffee, cocoa and cachaça as protagonists.
To serve visitors with functionality and sophistication
the countertops were covered with Denali quartzite.
The professional also explored earthy colors, intimate
lighting and national design pieces to compose the
space.

foto / photo : rafael cautella

EMPORIUM CASACOR –
DORASCENZI ARQUITETURA

countertop in denali quartzite , supplied by sigramar
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mármores e granitos . execution marmoraria vitória

foto / photo : rafael cautella

bancada em quartzito denali , fornecido pela sigramar mármores e granitos
execução marmoraria vitória

foto / photo : rafael cautella

ROCHAS IN DESIGN

bancada em quartzito taj mahal , fornecido pela sigramar mármores e granitos
foto / photo : ligia cordeiro

execução mg marmoraria

countertop in taj mahal quartzite , supplied by sigramar
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mármores e granitos . execution mg marmoraria

CAFÉ SUNSET – CRIS CAPANEMA
E MATHEUS VILELA

CAFÉ SUNSET – CRIS CAPANEMA
E MATHEUS VILELA

Moderno e aconchegante, o Café Sunset foi inspirado na clássica cena de fim de tarde do pôr do
sol. Com uso de tons quentes e terrosos, a ambientação ficou aconchegante e aco-lhedora. A sofisticação apareceu no quartzito Taj Mahal, aplicado no balcão principal e nas mesas. Elegante e de
beleza única, a rocha natural fez toda a diferença
no espaço.

Modern and cozy, Café Sunset was inspired by
the classic sunset scene at the end of the afternoon.
With the use of warm and earthy tones, the ambiance
became cozy and welcoming. The sophistication
appeared in the Taj Mahal quartzite, applied on the
main counter and on the tables. Elegant and of unique
beauty, the natural rock made all the difference in
the space.

ROCHAS IN DESIGN

CUISINE BERBERE – RAFAEL
GRANERO E ANA LÍVIA MAFRA

O ambiente projetado por Rafael Granero e Ana
Lívia Mafra teve como proposta resgatar as raízes
do passado e transmitir a resiliência do povo Berbere, conhecido pelas grandes travessias pelo deserto. Nesse contexto, a cozinha surge como o oásis para encontros. O ambiente trouxe em destaque uma bancada em granito Acquamarine. A rocha tem incidência de cristais azuis que refletem
a luz em vários ângulos e foi aplicada com o acabamento escovado.

The environment designed by Rafael Granero
and Ana Lívia Mafra had the proposal to rescue
the roots of the past and transmit the resilience
of the Berber people, known for the great
crossings through the desert. In this context,
the kitchen emerges as an oasis for encounters.
The environment brought out a countertop in
Acquamarine granite. The rock has incidence of
blue crystals that reflect light at various angles
and was applied with the brushed finish.

foto / photo : rafael cautella

CUISINE BERBERE – RAFAEL
GRANERO E ANA LÍVIA MAFRA

bancada em granito acquamarine , fornecido pela sigramar mármores e granitos
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foto / photo : divulgação

execução marmoraria são jorge

countertop in acquamarine granite , supplied by sigramar

mármores e granitos . execution marmoraria são jorge

foto / photo : rafael cautella

foto / photo : rafael cautella

ROCHAS IN DESIGN

bancada em travertino caprice , fornecido pela sigramar mármores e granitos
execução marmoraria belarte

countertop in travertino caprice , supplied by sigramar
mármores e granitos . execution marmoraria belarte

CASA ELOS – FREZZA & FIGUEIREDO
ARQUITETURA E INTERIORES
Com o objetivo de construir uma grande área
de convivência, Fabrício Frezza e Gabriel Figueiredo investiram no aconchego e em materiais harmoniosos para ambientação da Casa Elos. Destaque para aplicação do Travertino Caprice e do
mármore Spring Rose. Com tons claros e mobiliário confortável, o espaço é ideal para reunir a família e os amigos.

CASA ELOS – FREZZA & FIGUEIREDO
ARQUITETURA E INTERIORES
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With the goal of building a large living area, Fabrício
Frezza and Gabriel Figueiredo invested in coziness and
harmonious materials for the ambiance of Casa Elos.
Travertino Caprice and Spring Rose marble were the
highlights. With light tones and comfortable furniture,
the space is ideal for gathering family and friends.

mesa de centro em mármore spring rose ,
fornecido pela sigramar mármores e

granitos . execução marmoraria belarte

center table in spring rose marble , supplied by sigramar

mármores e granitos . execution marmoraria belarte

fotos / photos : rafael cautella

ROCHAS IN DESIGN

mesa de centro em quartzito galápagos . execução marmoraria belarte
coffee table in galapagos quartzite . execution marmoraria belarte

ESPAÇO SOLEIL HOME OFFICE
– EDUARDO FRANCO

84

Para integrar os ambientes do home office, o
arquiteto Eduardo Franco optou por uma mescla
de móveis e objetos de arte que contam um pouco
da história do design. Com uma variação de cores
peculiar e textura acetinada, o quartzito Galápagos foi a escolha para revestir a mesa de centro e
a bancada do lavabo. A rocha natural deu o tom da
sofisticação do espaço.

ESPAÇO SOLEIL HOME OFFICE
– EDUARDO FRANCO
To integrate the environments of the home office,
the architect Eduardo Franco opted for a mix of
furniture and art objects that tell a little of the history
of design. With a peculiar color variation and satiny
texture, the Galapagos quartzite was the choice for
the coffee table and the restroom countertop. The
natural rock set the tone for the sophistication of
the space.

ROCHAS IN DESIGN
ESTÚDIO DA BAILARINA –
MARCELA TIRABOSCHI

Mostrando que a rotina da bailarina pode se encaixar no cotidiano das casas, a arquiteta Marcela
Tiraboschi elaborou um estúdio versátil e cheio de
personalidade. Marcado por tonalidades neutras,
texturas nas paredes e piso que relembra os palcos
dos teatros, o espaço foi inspirado na vivência da
própria arquiteta, que também é bailarina. O centro das atenções do ambiente foi para o painel em
Cristallo Rosa. A pedra natural retroiluminada ganhou destaque e chamou a atenção dos visitantes.

Showing that the ballerina’s routine can fit into
the everyday life of homes, the architect Marcela
Tiraboschi has created a versatile studio full of
personality. Marked by neutral tones, textures on the
walls and floor that recalls the stages of theaters,
the space was inspired by the experience of the
architect herself, who is also a dancer. The center
of attention in the environment was the panel in
Cristallo Rosa. The backlit natural stone stood out
and drew the attention of visitors.

foto / photo : rafael cautella

ESTÚDIO DA BAILARINA –
MARCELA TIRABOSCHI
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foto / photo : rafael cautella

painel em cristallo rosa retroiluminado , fornecido pela sigramar
mármores e granitos . execução marmoraria casa nova

panel in backlighted cristallo rosa , supplied by sigramar

mármores e granitos . execution marmoraria casa nova

ROCHAS IN DESIGN
VARANDA MINEIRA CONTEMPORÂNEA
– PRISCILA MORTARE

Com a intenção de fazer uma releitura da cozinha típica regional, a arquiteta Priscila Mortare
ambientou a Varanda Mineira Contemporânea com
itens que despertavam sensações e memórias afetivas, valorizando a cultura brasileira. A profissional utilizou no espaço uma uma grande mesa para
reunir a família e amigos, fogão a lenha, especiarias e artesanato. Na bancada, foi aplicado o granito Cinza Castelo, e na floreira o granito Preto São
Gabriel com acabamento escovado.

With the intention of re-reading the typical
regional cuisine, the architect Priscila Mortare
decorated the Contemporary Balcony of Minas
Gerais with items that arouse feelings and affective
memories, valuing the Brazilian culture. The
professional used in the space a large table to
gather family and friends, a wood stove, spices and
crafts. On the countertop, the granite Cinza Castelo
was applied, and in the flowerbox the granite Preto
São Gabriel with brushed finish.

foto / photo : rafael cautella

VARANDA MINEIRA CONTEMPORÂNEA
– PRISCILA MORTARE

execução marmoraria nova ribeirão

countertop in castle gray granite , supplied by sigramar mármores
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e granitos . execution marmoraria nova ribeirão

foto / photo : rafael cautella

bancada em granito cinza castelo , fornecido pela sigramar mármores e granitos

foto / photo : rafael cautella
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mármores e granitos . execução marmoraria belarte

benches and gourmet island in basalt , supplied by sigramar

E xecution _ marmoraria belarte

ESPAÇO VIVER BEM PERPLAN – ROBERTA
ALONSO E MARIANA OLIVEIRA
Roberta Alonso e Mariana Oliveira realizaram uma curadoria
cuidadosa de elementos e apostaram na diversidade de materiais para criar um espaço harmônico, funcional e aconchegante.
A natureza é evidenciada com o uso de madeira, rochas e plantas. Nas bancadas e na ilha gourmet o destaque vai para o Basalto. Aplicado com acabamento levigado, a rocha natural deu um
toque suave e acetinado ao projeto.

ESPAÇO VIVER BEM PERPLAN – ROBERTA
ALONSO E MARIANA OLIVEIRA
Roberta Alonso and Mariana Oliveira carefully curated the elements
and invested in the diversity of materials to create a harmonious,
functional, and cozy space. Nature is evidenced with the use of wood,
rocks, and plants. In the countertops and in the gourmet island the
highlight goes to Basalt. Applied with levigated finish, the natural rock
gave a soft and satiny touch to the project.
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mármores e granitos .

foto / photo : rafael cautella

bancada e ilha gourmet em basalto , fornecido pela sigramar

ROCHAS IN DESIGN

VARANDA MEDITERRÂNEA – SARITA ÁVILA

Um lugar para ser livre dentro da própria casa.
Assim é a Varanda Mediterrânea projetada por Sarita Ávila. O espaço ideal para reunir a família e os
amigos conta com mobiliário em tons claros, iluminação intimista e uma área gourmet contemporânea. O granito Ornamental foi a escolha para a
bancada. Versátil e atemporal, a rocha foi a opção
que conferiu elegância ao ambiente.

A place to be free inside one’s own home. This
is the Mediterranean Balcony designed by Sarita
Ávila. The ideal space to gather family and friends
has furniture in light tones, intimate lighting and a
contemporary gourmet area. The Ornamental granite
was the choice for the countertop. Versatile and
timeless, the rock was the option that conferred
elegance to the environment.

foto / photo : rafael cautella

VARANDA MEDITERRÂNEA – SARITA ÁVILA

execução marmoraria belarte

countertop in ornamental granite , supplied by sigramar
mármores e granitos . execution marmoraria belarte
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Confira os vídeos com as entrevistas
dos arquitetos participantes da
CasaCor Ribeirão Preto

foto / photo : rafael cautella

bancada em granito ornamental , fornecido pela sigramar mármores e granitos
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ROCHA EM FOCO
SOBRE/ABOUT
empresa / company

GRANSENA
tipo de rocha / type of stone

QUARTZITO/QUARTZITE
localidade / location

PARAMIRIM, BAHIA
acabamentos / finishings

I PA N E M A WAV E S
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Um quartzito de tons intensos de azul e veios
marcantes formam o Ipanema Waves, novo material
extraído e comercializado pela Gransena. O nome
escolhido para a rocha vem da semelhança dos
movimentos e cores que lembram as agitadas ondas
da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro.
De jazida única, com área total de 3 hectares, situada
em Paramirim (Bahia), o material de alta durabilidade
é composto pela presença de grãos de quartzo, que
garantem alta dureza, resistência à abrasão e baixa
absorção de água.
Versátil, o quartzito pode ser aplicado em pias,
bancadas, pisos de baixo tráfego, painéis e mobiliários.
Além disso, aceita diversos tipos de acabamentos,
como polido, escovado e levigado.
Com apenas três meses no mercado, o material está
tendo uma boa receptividade, conquistando clientes
dos Estados Unidos e do Brasil.
A jazida da linha Ipanema é composta ainda pelo
quartzito Ipanema Blue, característico por um fundo
azul, veios marcantes e movimentos característicos.
Explotado de maciço rochoso, a capacidade mensal de produção da pedreira do Ipanema é de 300 m³,
com possibilidade de ampliação. A pedreira está a
480 km do parque industrial, e a 1100 km do Porto de
Vitória (ES).

polido, escovado e levigado /
polished, brushed e levigated
aplicabilidade / applicability
pias, bancadas, pisos, painéis e mobiliários
sinks, countertops,floors, pannels and furnitures

A quartzite with intense shades of blue and striking
veins form the Ipanema Waves, a new material extracted
and commercialized by Gransena. The name chosen for
the rock comes from the similarity of the movements and
colors that remind us of the agitated waves of Ipanema
beach, in Rio de Janeiro.
From a single deposit, with a total area of 3 hectares,
located in Paramirim (Bahia), the highly durable material is
composed of quartz grains, which ensure high hardness,
resistance to abrasion and low water absorption.
Versatile, the quartzite can be applied in sinks,
countertops, low traffic floors, panels and furniture. In
addition, it accepts several types of finishes, such as
polished, brushed, and levigated.
With only three months in the market, the material
is having a good receptivity, winning over clients from
the United States and Brazil.
The Ipanema line quarr y is also compo sed
of the Ipanema Blue quartzite, characterized by a
blue background, striking veins, and characteristic
movements.
Exploited from rock mass, the monthly production
capacity of the Ipanema quarry is 300 m³, with the
possibility of expansion. The quarry is 480 km from
the industrial park, and 1100 km from the Port of
Vitória (ES).

NEW
RELEASE

lIne

OWN
QUARRY

THE NATURAL BEAUTY
OF OUR NEW QUARTZITES.
A BELEZA NATURAL DOS NOSSOS NOVOS QUARTZITOS
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gransena_

ROCHA EM FOCO
SOBRE/ABOUT
empresa / company

ROCHA BAHIA MINERAÇÃO

tipo de rocha / type of stone

QUARTZITO/QUARTZITE

localidade / location

AGUARARI - BAHIA
acabamentos / finishings

DA V I N C I
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O quartzito Da Vinci herda do artista renascentista e
gênio da pintura, Leonardo Da Vinci, o nome e a habilidade de surpreender os espectadores. Com nuances
de um verde intenso, de grande profundidade em sua
tonalidade, seus veios dourados compõem um design
natural único.
Extraído pela Rocha Bahia Mineração, cada chapa é
uma exclusividade da natureza. Seu verde é consequência de séculos de acontecimentos geológicos que ocorreram no Norte da Bahia, onde está localizada a jazida.
Segundo sua análise petrográfica, ele é considerado
um quartzito cristalino, o mais alto grau metamórfico de
um quartzito, característica que o torna mais resistente.
Os tons mais claros tornam ainda parte do material translúcido, possibilitando a aplicação de retroiluminação.
Adequado para ambientes internos e externos, o Da
Vinci é versátil, possui baixa absorção e aceita os acabamentos, polido, levigado e escovado, podendo ser comercializado nas espessuras de 2cm e 3cm.
O material é ainda super exótico e exclusivo. Sua pedreira extrai somente 40 m³ por mês, atendendo o mercado interno e também externo, sendo exportado para
os mercados americano e asiático.
A distância até o Porto de Vitória é de 1.400 km. É
utilizado o modal rodoviário para transporte dos blocos e chapas.

polido, levigado e escovado/
polished, levigated and brushed
aplicabilidade / applicability
painéis, pisos, bancadas e outros
panels, floors, countertops and others

Da Vinci Quartzite inherits from Renaissance
artist and painting genius, Leonardo Da Vinci,
the name and the ability to surprise viewers. With
shades of an intense green, of great depth in its
tonality, its golden veins compose a unique natural
design.
Extracted by Rocha Bahia Mineração, each slab
is an exclusivity of nature. Its green is a consequence
of centuries of geological events that occurred in
Northern Bahia, where the quarry is located.
According to its petrographic analysis, it is
considered a crystalline quartzite, the highest
metamorphic degree of a quartzite, a characteristic
that makes it more resistant. The lighter tones also
make part of the material translucent, making it
possible to apply backlighting.
Suitable for internal and external environments,
Da Vinci is versatile, has low absorption, and accepts
polished, honed, and brushed finishes, and can be
sold in 2cm and 3cm thicknesses.
The material is also super exotic and exclusive.
Its quarry extracts only 40 m³ per month, serving
the internal market and also the external one, being
exported to the American and Asian markets.
The distance to the Port of Vitória is 1,400 km.
Road is used to transport the blocks and slabs.

MONT

BLANC

foto / photo : guilherme gongra

MARMORARIA & DESIGN

quartzito taj mahal leather
arquitetas andrea ottoni e bruna barbieri
taj mahal quartzite leather
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architects andrea ottoni and bruna barbieri
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PEDRA GRANDE
P R O J E TO S C O M ACA B A M E N TO D E
˜ Q U E SAO
˜ D E STAQ U E
A LTO PA D R AO
D E N T R O E FO R A D O B R AS I L
Projects with high standard finishing that are a
highlight inside and outside Brazil

Com intuito de levar ao mercado do interior de São
Paulo um novo conceito de atendimento, desde a
apresentação dos materiais e execução dos serviços
à instalação, os empresários João Rodrigues e
Marcia Alfani fundaram, em 1997, a marmoraria
Pedra Grande. Localizada em Betel, Paulínia, a
empresa se consolidou e atende atualmente toda
a região de Campinas, além do litoral, São Paulo e
o Grande ABC.
Apoiada por uma equipe afinada na busca do
melhor atendimento de seus clientes e na rápida
solução de eventualidades, a empresa coleciona
participações em grandes projetos dentro e fora
do Brasil.
Entre os destaques, João Rodrigues cita o fornecimento do escopo completo para um condomínio de três prédios em Luanda, Angola, e o desenvolvimento de projetos técnicos de serviços
executados em Miami, nos Estados Unidos, pela
Dapaz Mineração.
“Somos gratos em dizer que a Pedra Grande
tem em seu portfólio, clientes muito especiais - alguns anônimos, outros nem tanto. Já executamos,
por exemplo, obras de porte na residência da apresentadora Ana Hickmann, do cantor Durval de Lima
(o Xororó), entre outros”, ressalta João, proprietário da empresa.

With the intention of taking to the countryside
market of São Paulo a new concept of service,
from the presentation of materials and execution
of services to installation, entrepreneurs João
Rodrigues and Marcia Alfani founded, in 1997, the
marble factory Pedra Grande. Located in Betel,
Paulínia, the company has consolidated and
currently serves the entire region of Campinas, as
well as the coast, São Paulo, and the ABC region.
Supported by a team tuned to the search
for the best service for its customers and the
quick solution of eventualities, the company
collects participations in large projects inside
and outside Brazil.
Among the highlights, João Rodrigues
cites the supply of the complete scope for a
condominium of three buildings in Luanda,
Angola , and the development of technical
projects for services performed in Miami, USA,
by Dapaz Mineração.
“We are grateful to say that Pedra Grande
has in its portfolio very special clients - some
anonymous, others not so much. We have
already executed, for example, large works at
the residence of TV presenter Ana Hickmann,
singer Durval de Lima (Xororó), among others,”
says João, the company’s owner.
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Com 25 anos, empresa investe em parcerias
com arquitetos, tecnologia e sustentabilidade
With 25 years, the company invests in partnerships
with architects, technology, and sustainability

foto / photo : guilherme gongra

MARMORARIA & DESIGN

arquitetas andrea ottoni e bruna barbieri

- material lâmina carrara lugano
- carrara lugano blade material

architects andrea ottoni and bruna barbieri

According to the entrepreneur, in order to
competently carry out so many projects over almost
25 years, it was necessary a continuous investment
in material processing technologies, especially for
the best execution of services demanded in quartzite
and sintered slabs.
foto / photo : giovanni da paz

foto / photo : giovanni da paz

Segundo o empresário, para efetuar com competência tantos projetos ao longo de quase 25 anos
foi preciso um investimento contínuo em tecnologias de processamento de materiais, principalmente para a melhor execução de serviços demandados em quartzitos e lâminas sinterizadas.

designer caroline sautchuk
material lâmina callacata
designer caroline sautchuk

- callacata blade material

reinach mendonça arquitetos associados
material quartzito infinity white polido
reinach mendonça associate architects

-
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polished white infinity quartzite material

-

CT SILVAGRAN

Formando mão-de-obra especializada

PRECISANDO DE
ACABADOR?
Há 18 anos no mercado, a Silvagran Granitos e Mármores, localizada em São Paulo,
conta hoje com um Centro de Treinamento voltado para a Formação, Qualificação
e Aperfeiçoamento de profissionais no setor de marmoraria.
Este projeto foi idealizado por Adriano
Oliveira após a identificação da dificuldade em encontrar mão de obra especializada para realização de projetos, confecção
e acabamento do produto final.
Nosso principal objetivo é formar pessoas
qualificadas no setor de acabamento, e
para isso contamos com o curso “Jornada
do Acabador”.
Com carga horária de 40 horas, o curso
proporciona ao aprendiz contato com as
especificações técnicas aplicadas à prática para desenvolvimento do ofício de
acabador. Próxima turma com início em
Janeiro de 2022.
Também oferecemos o curso “Maestria em
Lâminas Sinterizadas”, com o objetivo de
especializar o profissional neste material.

Rua Eng° Armando de Arruda Pereira, 157
Bairro Cerâmica – São Caetano do Sul – SP
(11) 2376-5799
INSCRIÇÕES:

rh@silvagran.com.br

(11) 92001-8994

@silvagran_sp

A Silvagran está sempre em busca, da
tecnologia, qualidade e inovações a fim
de atender as expectativas e sonhos de
seus parceiros e clientes.
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arquitetas andrea ottoni e bruna barbieri

- material lâmina invisible white
- invisible white blade material

foto / photo : guilherme gongra

architects andrea ottoni and bruna barbieri

“A Pedra Grande vem atuando no atendimento a arquitetos,
decoradores, designers e clientes finais, além de construtoras
voltadas a clientes de médio e
alto padrão. Para tanto, investe
em equipamentos de ponta. O
mais recente investimento nesse setor foi a aquisição de uma
WaterJet cinco eixos com mesa
de 4x2, para o corte já em 45º de
quartzitos e lâminas”, conta João
Rodrigues.
Em 2021 a marmoraria completa 12 anos de uma profunda transformação no processo fabril: as
operações de acabamento passaram do sistema elétrico para o
pneumático, reduzindo as elevações de pó de mármore em 97%.
Pensando na sustentabilidade, a estrutura da empresa também foi remodelada com a finalidade de reutilizar toda água aplicada nos processos produtivos.
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“Pedra Grande has been working
to serve architects, decorators,
designers, and final customers, as
well as construction companies for
medium and high standard clients.
For this, we invest in state-of-theart equipment. The most recent
arquitetas andrea ottoni e bruna barbieri - material
investment in this sector was the
mármore branco nuvolato polido
architects andrea ottoni and bruna barbieri acquisition of a WaterJet five
material nuvolato white marble polished
axis with a 4x2 table, for cutting
quartzite and blades at 45º”, says
João Rodrigues.
In 2021 the marble works will complete 12 years of a deep transformation
in the manufacturing process: the finishing operations have changed
from the electric to the pneumatic system, reducing the marble dust
elevations in 97%.
Thinking about sustainability, the company’s structure was also
remodeled in order to reuse all the water applied in the production
processes.

foto / photo : denilson machado
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projeto do arquiteto otto félix em mármore all saints black

“Nós reconcretamos todo o piso do galpão a fim
de criarmos queda para uma canaleta que leva a água
e resíduos para um sistema com 16 celas de decantação – ao fim do processo, todo líquido é bombeado para ser novamente usado na indústria. A água da
chuva proveniente dos telhados dos galpões é desviada para o sistema, criando-se um ciclo virtuoso, respeitando as exigências da Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo - Cetesb”, conta o empresário.

“We reconcrete the entire floor of the shed in order
to create a drop for a channel that takes the water and
waste to a system with 16 decantation cells - at the end
of the process, all liquid is pumped to be used again
in the industry. The rainwater coming from the roofs
of the warehouses is diverted to the system, creating
a virtuous cycle, respecting the requirements of the
Environmental Company of the State of São Paulo Cetesb,” says the entrepreneur.

PARCERIA COM ARQUITETOS E
PARTICIPAÇÃO EM MOSTRAS

PARTNERSHIP WITH ARCHITECTS AND
PARTICIPATION IN EXHIBITIONS

Presente em sete ambientes da Campinas Decor,
uma das maiores mostras de decoração do interior
de São Paulo, a marmoraria está ciente de que o setor deve buscar se alinhar ao máximo com especificadores, engenheiros, arquitetos, designers e decoradores, salientando as belezas e vantagens das
rochas frente a outros materiais.
“A Pedra Grande procura fazer isso há pelo menos 22 anos, quando iniciamos nossas participações
em mostras de decoração e paisagismo – Casacor
São Paulo e Campinas, Campinas Decor, Expo Decor, Mostra Artefacto, Mostra Sustentável, showroons
de cozinhas planejadas – Florense, Kitchens, Dellano, Bontempo, Ornare, Evivva, Interbagno Gabriel e
D&D, entre tantas outras”, explica João Rodrigues.

Present in seven environments of Campinas Decor,
one of the biggest decoration shows in the countryside
of São Paulo, the marble company is aware that the
sector must seek to align itself as much as possible
with specifiers, engineers, architects, designers and
decorators, highlighting the beauty and advantages
of the stones compared to other materials.
“Pedra Grande has been trying to do this for at least
22 years, when we began participating in decoration
and landscape design shows - Casacor São Paulo
and Campinas, Campinas Decor, Expo Decor, Mostra
Artefacto, Mostra Sustentável, showrooms of planned
kitchens - Florense, Kitchens, Dellano, Bontempo,
Ornare, Evivva, Interbagno Gabriel and D&D, among
many others,” explains João Rodrigues.
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design by architect otto felix in marble all saints black
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foto / photo : favaro junior

“Tais ações e investimentos fazem parte do processo de alinhamento que almejamos junto ao público-alvo, além de aproximar nossa empresa do
consumidor final. Compreendemos que a somatória de todas essas ações têm sido primordiais para
a construção de nossa empresa. Neste momento,
devemos aproveitar o aumento na demanda para
unirmos o setor e divulgarmos corretamente nossos materiais, que tanto encantam a todos”, finaliza o empresário.

“Such actions and investments are part of the
alignment process that we aim for with our target
audience, besides bringing our company closer to the
final consumer. We understand that the sum of all these
actions has been primordial for the construction of our
company. At this moment, we must take advantage of
the increase in demand to unite the sector and correctly
publicize our materials, which enchant everyone so
much”, concludes the entrepreneur.
arquiteta mariana oliveira

- material

superficie de quartzo eternal marquina
mariana oliveira architect

- eternal
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quartz surface material marquina

- márton arquitetura
- lâmina bronze armani
gálvez architects - márton architecture
- armani bronze blade
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arquitetos gálvez

PEDRA GRANDE MÁRMORES E GRANITOS
Rua Antônio Olímpio de Morais, 245
Parque das Indústrias, Paulínia/SP
+ 55 19 3888-4902
@pedragrandemarmores
www.pedragrandeonline.com.br

Future-Driven
Machines

Empresa líder nacional em soluções tecnológicas e
equipamentos para corte, polimento, furo e acabamento
em chapas de mármore, granito, ardósia e concreto.
Aço Art is a Brazilian leader company in equipment for cutting,
polishing, drilling and finishing in marble, granite, slate and
concrete slabs.

acoart@acoart.com.br
+55 (28) 3027-6333
+55 (28) 99917-2222

De olho no futuro, Aço Art está de cara nova.

www.acoart.com.br

foto : ivve rodrigues
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STONE WOMAN BRASIL
A organização das marmorarias de grande porte
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Encerrando o ciclo em que já falamos das estruturas organizacionais das marmorarias de pequeno
e médio porte, venho, nesta edição, falar sobre as marmorarias de
grande porte.
Além de todos os tópicos já
mencionados anteriormente, que
incluem o olhar estratégico dos
gestores, a organização do setor
de vendas e atendimento, a marca bem estruturada e uma equipe
bem treinada, chamo atenção para
alguns pontos importantes que vão
ajudar você a coordenar melhor a
sua empresa.
Uma marmoraria de grande porte é aquela que pode atender tanto
grandes obras, como também projetos particulares e clientes do dia
a dia. Para que esse atendimento
ocorra da melhor maneira, é preciso que a empresa tenha uma estrutura organizacional grande.
É importante que exista um organograma, de forma que todos os
setores estejam alinhados e que
cada setor tenha um líder de equipe. Também é interessante que sejam criadas estações de trabalho,
onde cada um, especialista naquele setor, estará desenvolvendo um
trabalho mais ágil e de qualidade.
Todos devem estar preparados
para tudo, mas é imprescindível que
o líder saiba identificar onde cada
um é melhor e delegar as funções
dentro da planta de produção. Tudo
deve ser pensado dentro de um fluxograma, com pessoas posicionadas estrategicamente.

Além disso, quanto maior a empresa, maior é a necessidade de
que a equipe esteja com o direcionamento bem definido. Tudo será
em grande escala e o time precisa
estar atento para trabalhar como
se fosse uma orquestra. Quando
um dá um tom, todos os outros devem entrar em harmonia.
Uma dica para organização é
eleger cores para cada setor. Um
adesivo colorido pode ser fixado em cada setor para facilitar o
checklist dos projetos. Isso ajuda muito na visibilidade dos serviços e dá clareza na conferência
dos processos.

EQUIPAMENTOS
É fundamental que a marmoraria de grande porte tenha ao menos uma serra ponte, que é uma
máquina mais robusta, que permite uma produtividade maior de
materiais em série. Com ela, você
pode ter um volume maior produzido e com mais qualidade e assertividade.
Conheço algumas marmorarias de grande porte que tem uma
serra ponte e outros equipamentos de corte mais simples, conseguindo atender cortes menores e
mais específicos, sem atrapalhar
a produtividade da serra ponte.
É preciso também ter uma ponte rolante, para facilitar os processos e fluxos, para que haja uma linearidade dos serviços, evitando
quebras de material e retrabalhos.

K AT I A N E PA S S O S
formada em gestão de empresas ,
treinadora comportamental .
dir . executiva nordeste
dist . de mármores .
I dealizadora e fundadora do grupo
stone woman brasil

@ stonewomanbrasil

Uma marmoraria de
grande porte é aquela
que pode atender
tanto grandes obras,
como também
projetos particulares
e clientes do dia
a dia. Para que
esse atendimento
ocorra da melhor
maneira, é preciso
que a empresa
tenha uma estrutura
organizacional
grande.
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Com a expansão do mercado de rochas naturais
no Brasil, também temos visto algumas marmorarias
investindo em máquinas CNC, sendo possível trabalhar com peças maciças, com maiores especificidades. Nesse sentido, as marmorarias de grande porte
podem prestar outros tipos de serviços para marmorarias menores, por exemplo.
Algumas empresas investem também em equipamentos de topografia com tecnologia bem avançada,
que pode fazer medição com precisão muito grande
e a longas distâncias.
Quando a marmoraria começa a se posicionar
como grande porte, ela deve estar atenta a essas novidades do mercado e ficar sempre em busca do que
fazer, como fazer e onde buscar essas informações.

É muito importante que o material já saia da marmoraria embalado com plástico bolha ou manta isotérmica, para evitar danos aos produtos durante o transporte. Além disso, o material deve estar etiquetado, com
as indicações do cliente e local de instalação.
A marmoraria de grande porte também deve ter
entre dois ou três veículos, para melhorar a logística,
principalmente em grandes cidades onde o trânsito é
mais complicado. Aconselho sempre carregar os carros
com antecedência, para que a entrega seja otimizada.

PÓS-OBRA
Por fim, é de suma importância que exista um trabalho de pós-obra, em que uma pessoa da empresa
faça um acompanhamento, converse com o cliente e
observe o que ainda pode ser melhorado, para que o
trabalho continue em evolução.
Muitas pessoas podem achar que isso é mais uma
despesa, mas eu penso que é a partir desse ponto que
a gente consegue ver o que pode melhorar. É isso que
vai fazer a empresa crescer mais e dar os resultados
que esperamos.
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ENTREGA

freepik

Já falamos no artigo anterior da importância de se
trabalhar com máquinas pneumáticas e reforço aqui,
mais uma vez, a relevância desse ponto. Na marmoraria de grande porte, com o volume de produção, é fundamental que as máquinas sejam pneumáticas, evitando perdas e custos com manutenções.

EMPRESA EM FOCO

ANDRADE STONES
Empresa passa por modernização industrial e renovação administrativa
Company undergoes industrial modernization and administrative renewal
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Há mais de 30 anos no mercado sendo referência
internacional no fornecimento de rochas ornamentais
brasileiras, a Andrade Stones vive um novo momento.
A mudança de comando vem transformando o direcionamento das ações, visando a modernização das duas
plantas industriais e o aumento da capacidade produtiva, mantendo a já reconhecida qualidade dos produtos.
Com o lastimável falecimento de Celio de Andrade,
fundador da empresa, e saída da administração de
seu irmão Zelto no início de 2021, a direção sucedeu
para as filhas de Celio, Josy e Emilly de Andrade, que
assumiram o compromisso de continuar o legado da
família no setor.
Josy e Emilly de Andrade afirmam que o grupo
continua investindo em equipamentos e engajamento
nos produtos de mídia da empresa, de olho na expansão
de novos mercados.

For more than 30 years in the market, being an
international reference in the supply of Brazilian
ornamental stones, Andrade Stones lives a new moment.
The change of command has transformed the direction
of the company’s actions, aiming at the modernization
of the two industrial plants and the increase of the
production capacity, while maintaining the already
recognized quality of the products.
With the unfortunate death of Celio de Andrade, the
company’s founder, and the departure of his brother
Zelto from the administration at the beginning of 2021,
the direction was succeeded by Celio’s daughters, Josy
and Emilly de Andrade, who are committed to continue
the family legacy in the sector.
Josy and Emilly de Andrade state that the group
continues to invest in equipment and engagement in the
company’s media products, with an eye on expanding
into new markets.
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Besides the continued focus on sheet distribution,
with a line of more than 50 different Brazilian materials,
the company has invested in a robust marketing
effort, strengthening the company’s name with end
consumers, architects, and designers.
“This year we also invested in a new photo system
of our materials for the sales team to use. This
highlighted the beauty of our stones and has been
boosting sales. Besides, the development of projects
for new distribution points and direct action at fairs
and strategic points is in progress, so that this reach
is even greater”, tell Josy and Emilly.
The group’s website is also being reformulated,
with updated information and typology of the line of
materials, providing information in an objective way,
with a direct access channel to the commercial team.
The work in the Imperial Coffee, Piracema,
Blue Fantasy, and Dallas White quarries, which are
very consolidated materials in the Brazilian, North
American, and Latin American markets, also continue
in full activity.

109

Além do foco continuar na distribuição de chapas,
com uma linha de mais de 50 materiais brasileiros diferentes, a empresa tem investido em um robusto trabalho de marketing, fortalecendo o nome da empresa
junto aos consumidores finais, arquitetos e designers.
“Neste ano também investimos em um novo sistema
de fotos dos nossos materiais para uso da equipe
comercial. Isso ressaltou a beleza de nossas rochas
e vem potencializando as vendas. Além disso, está
em curso, o desenvolvimento de projetos para novos
pontos de distribuição e ação direta em feiras e pontos
estratégicos para que esse alcance seja ainda maior”,
contam Josy e Emilly.
O site do grupo também está sendo reformulado,
com a atualização de informações e tipologia da linha
de materiais, levando informação de forma objetiva, com
canal direto de acesso à equipe comercial.
O trabalho nas pedreiras de Café Imperial, Piracema,
Blue Fantasy e Dallas White, que são materiais bastante
consolidados nos mercados brasileiro, norte-americano
e latino, também continuam em plena atividade.
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Com maior foco nas rochas de luxo, a serraria está
passando por uma modernização de equipamentos, com
a chegada de um novo multifio. “Estamos estudando
espaço para operar uma quantidade maior de multifios
e também será planejada uma área para poços de
tratamento com ácidos. A mudança vai agilizar e otimizar
nosso processo produtivo”, contam Josy e Emilly.

With a greater focus on luxury stones, the sawmill
is undergoing an equipment modernization, with the
arrival of a new multiwire: “We are studying space to
operate a larger quantity of multiwires and an area
for acid treatment wells will also be planned. The
change will speed up and optimize our production
process”, tell Josy and Emilly.

MERCADO INTERNO ANTENADO
ÀS TENDÊNCIAS

DOMESTIC MARKET
ATTUNED TO TRENDS

O maior fluxo de materiais da Andrade Stone é
destinado ao mercado externo, que historicamente tem
a maior fatia da produção e resulta em um feedback
positivo de clientes fidelizados há décadas. Porém, a
empresa percebe um mercado nacional mais conectado
à arquitetura e à decoração, de olho nas tendências e
disposto a investir mais.
“Naturalmente há diferença na linha de materiais
que atendem demandas de mercado para exportação
e demandas do mercado interno, mas estamos vendo
nos últimos anos que essa diferença está diminuindo.
Os olhos do consumidor interno estão acompanhando
as tendências internacionais e estão mais abertos
a materiais exóticos e de alto luxo, como a linha de
quartzitos que é o material queridinho do Brasil, na
atualidade”, comentam.
“Por isso, atendemos ambos os mercados com
alto padrão e qualidade de materiais, reafirmando
nossa marca e o nosso foco de entregar produtos com
excelência. Essa é na verdade o que acreditamos ser
a arma mais poderosa da Andrade Stone”, finalizam
Josy e Emilly.

Andrade Stone’s largest flow of materials is
destined for the foreign market, which historically
has the largest share of production and results in
positive feedback from loyal customers for decades.
However, the company perceives a national market
more connected to architecture and decoration,
with an eye on trends and willing to invest more.
“Naturally, there is a difference in the line of
materials that meet the demands of the export
market and the domestic market, but we have seen
in recent years that this difference is diminishing.
The eyes of the domestic consumer are following
the international trends and are more open to exotic
and high luxury materials, such as the quartzite line,
which is the favorite material in Brazil, nowadays”,
they comment.
“Therefore, we serve both markets with high
standard and quality materials, reaffirming our
brand and our focus on delivering products with
excellence. This is in fact what we believe to be
Andrade Stone’s most powerful weapon”, Josy and
Emilly conclude.

EMPRESA EM FOCO
ENTREVISTA PING PONG
Quais são os países em
que a empresa mantém
negócios?
Mantemos negócio
com Estados Unidos,
Canadá, México, Rússia,
Inglaterra, Itália, Índia,
Paquistão, Jordânia,
Emirados Árabes, Líbia, Libano,
Turquia, Austrália entre outros.

Qual foi o maior desafio
enfrentado até hoje pelo grupo?
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Tivemos dois grandes desafios em
nossa empresa. Um deles foi a crise
econômica de 2008, e o mais recente,
o falecimento do nosso pai, em 2020.

PING PONG INTERVIEW
Which countries does the
company do business in?
We do business with the United
States, Canada, Mexico, Russia,
England, Italy, India, Pakistan,
Jordan, UAE, Libya, Lebanon,
Turkey, Australia, among others.

What was the biggest challenge
faced by the group until today?
We had two major challenges in our
company. One of them was the economic
crisis of 2008, and the most recent
one, the death of our father in
2020.

Fora as atividades diárias do
mercado de rochas ornamentais,
a empresa trabalha com outras
iniciativas (projetos sociais,
causas diversas, etc)?

Besides the daily
activities of the
ornamental stones
market, does the
company work with other
initiatives (social projects,
various causes, etc)?

Temos planos futuros de maior
inclusão deste tipo de atividade
em nossa nova administração.

We have future plans for greater
inclusion of this type of activity
in our new administration.

ARTIGO
XXXXXXXX

UM FINAL DE ANO
I M P O R TA N T E PA R A
~
M I N E R AÇAO
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Neste final de 2021 dois fatos
importantes para mineração de
rochas de revestimento devem ser
destacados. O primeiro é o reinício
da contagem dos prazos da ANM,
após 559 dias de suspensão por
causa da COVID 19. Suspensos
desde 26 de março de 2020, os
prazos dos processos minerários
da ANM começaram a recontagem
em 1º de outubro de 2021. Este
longo período de suspens ão
permitiu aos mineradores um
certo conforto quanto aos seus
p ro c e s s o s , m a s t a m b é m fez
com que prazos de divers as
áreas coincidissem. Desta
forma, dia 30 de novembro de
2021 (60 dias após o reinício da
contagem dos prazos) será uma
data chave para os titulares dos
processos minerários. Devemos
todos lembrar que duas novas
obrigações lançadas um pouco
a nte s e d u ra nte a p a n d e m i a
também cercam os detentores dos
direitos minerários, sendo estas:
a obrigaç ão para elaboraç ão
d o p l a n o d e fe c h a m e n t o d e
mina e a comprovação de
licenciamento ambiental,
ambas para os processos em
fase de requerimento de lavra.
Esta s egunda obrigaç ão tem
potencial para derrubar milhares
de processos minerários nos

próximos anos e por isto deve
ser levada muito a sério pelas
empresas do setor.
Paralelamente às questões
anteriores, os deputados
federais do Brasil discutem uma
re fo r m u l a ç ã o d o C ó d i g o d e
Mineração. Em setembro de 2021
uma comitiva esteve no Espírito
Santo para ouvir os empresários do
setor de rochas e nós da ROSSMIT
(representados pelo nosso diretor/
engenheiro de minas Igor Plein
Bolzan) tivemos a oportunidade
e o privilégio de estar no evento
e demonstrar/destacar nossos
pensamentos e sugerir diversas
melhorias na legislação atual. As
duas associações de rochas de
revestimento do Espírito Santo
(Centrorochas e Sindirochas)
demonstraram um grande
envolvimento no assunto e suas
propostas foram acatadas pelo
deputado, capixaba , Evair de
Melo, quanto aos principais pontos
necessários ao bom andamento
dos process os de rochas de
revestimento. Ao nosso ver, o
parecer do deputado foi pouco
audacios o e deixou algumas
questões importantes de fora, mas
se aprovado na íntegra vai melhorar
muito a tramitação dos processos
minerários. Nossa equipe
também participou (novamente

ANNA CHRISTINA
R O S S ATO
E ngenheira de M inas

IGOR PLEIN BOLZAN
E ngenheiro de M inas
R ossmit E ngenharia L tda .
C onsultoria em M ineração
e M eio A mbiente .
F one : (27) 33251780
I nstagram : @ rossmit _ engenharia
E- mail : rossmit @ rossmit . com . br
S ite : www . rossmit . com . br
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Nossa esperança é que nossos representantes consigam
olhar para os pequenos e médios mineradores com o devido
respeito que eles merecem e entendam que a Lei deve ser
feita para a maioria das minas e não para a exceção, ou
que, pelo menos, sejam feitas legislações distintas para os
grandes e os pequenos e médios.

ficará com a empresa para ela administrar. Mais
caro do que estas duas questões financeiras está
a questão técnica de aplicação de regras mais
rígidas para a elaboração dos relatórios finais de
pesquisa e dos planos de aproveitamento econômico.
Enquanto o setor de rochas de revestimento luta
para a aprovação tácita dos relatórios finais de
pesquisa e a desburocratização do mesmo o setor de
metálicos cobra a aplicação de uma regulamentação
internacional bastante complexa, declarações em
bolsa de valores e outras coisas completamente
fora da realidade das rochas de revestimento. Esta
diferença entre a grande mineração e a pequena e
média mineração poderá ser um grande empecilho
para o andamento dos trabalhos na câmara dos
deputados. A expectativa é de que até o final do ano
de 2021 este documento seja levado para a mesa
diretora da câmara dos deputados. Nossa esperança
é que nossos representantes consigam olhar para
os pequenos e médios mineradores com o devido
respeito que eles merecem e entendam que a Lei
deve ser feita para a maioria das minas e não para a
exceção, ou que, pelo menos, sejam feitas legislações
distintas para os grandes e os pequenos e médios.
Enfim, desejamos a todos um excelente final
de ano, ótimas festas e que o setor de rochas de
revestimento brasileiro concretize a meta de quebrar o recorde de exportações para um único ano
e que se prolongue essa meta para muitos e muitos anos.
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representada pelo nosso diretor/engenheiro de minas
Igor Plein Bolzan) junto com a Câmara de Mineração
do FINDES e do Grupo de Trabalho dos dois sindicatos
estaduais na elaboração de diversas propostas, muitas
delas contidas no parecer do deputado Evair de Melo.
Ocorre que não são somente os sindicatos de
rochas de revestimento que se movimentam para a
articulação política, mas os das grandes mineradoras
também. O parecer do deputado Joaquim Passarinho
(PSD-PA) demonstra a força destas empresas e a
diferença de visão sobre a mineração dos grandes
em relação a dos pequenos e médios. Apesar de
mais de 83% das minas brasileiras ativas serem de
agregados, água mineral e rochas de revestimento,
operadas por pequenas e médias empresas, elas
representam menos de 10% do recolhimento de
CFEM, então nossos representantes na câmara dos
deputados tem um olhar menos atento para este
grupo em comparação com as grandes mineradoras.
Salienta-se que as grandes mineradoras investem
grandes montantes financeiros em campanhas
políticas nacionais, ao contrário das pequenas
empresas que muitas vezes só têm acesso local. O
relatório do setor de metálicos traz sugestões de
importantes modificações para a mineração que
acrescentarão custos para as empresas como a
aplicação mínima de 1% do faturamento bruto em
pesquisa e inovação (uma espécie de imposto) e
mais 1% de reserva para o fechamento da mina, o
que de certa forma concordamos, pois o dinheiro

ARTIGO

A O B R I G ATO R I E DA D E
~
DA E M I S SAO D O
PPP ELETRÔNICO
PA R A TO D O S O S
E M P R EG A D O S

DAYANE VULTI
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Por Dayane Vulti e Pablo Mourente

A portaria do Ministério do Trabalho e Previdência no 313/2021,
publicada no dia 23/09/2021, regulamentou a implantação do Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP) em meio eletrônico por meio
do eSocial.
O PPP é um documento do histórico laboral do empregado, em que
deve constar a exposição a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes
prejudiciais à saúde ou à integridade
física do empregado durante todo
o vínculo empregatício.
Até então, este documento deveria ser emitido, nas hipóteses em
que o mesmo era exigível, em papel, mediante formulário próprio
do INSS. A partir da referida portaria, a emissão passa a ser digital.
Esta mudança proporcionará
mais segurança jurídica às empresas, visto que diminui a judicialização de requerimentos de fornecimento de PPP e de ações que visam à aposentadoria especial, uma
vez que as informações constantes
no PPP eletrônico ficarão disponíveis para os empregados dentro da
plataforma do INSS. Além disso, tal
novidade proporciona a manutenção de toda a documentação arquivada em meio digital, o que facilita
em caso de eventual fiscalização.
A implementação do PPP digital
será gradativa e seguirá o cronogra-

ma do eSocial, ou seja, para as empresas do chamado “primeiro grupo
do eSocial”, que são as empresas
com faturamento superior a 78 milhões por ano, a obrigatoriedade da
emissão do PPP de forma eletrônica se inicia em 03/01/2022, como
aliás prevê expressamente a mencionada portaria 313/2021.
Para as demais empresas, passará a ser obrigatório a partir de
10/01/2022.
É importante registrar que, até
a data em que passará a ser obrigatória a emissão eletrônica, o que
varia conforme o “grupo do eSocial”
em que a empresa está inserida, a
obrigatoriedade do fornecimento
em meio físico ainda permanece.
De toda forma, o ponto de maior
impacto para as empresas é que, a
partir da implementação do PPP digital, as empresas passarão a ser
obrigadas a fornecer o PPP a todos
os empregados, sem exceção, e independentemente da existência de
agentes insalubres ou periculosos
presentes na atividade do empregado ou do ramo da atividade empresarial, conforme art. 266, §1º, da
Instrução Normativa n º 77/2015.
Isso pois até então, enquanto vigorava a emissão do PPP em papel,
este somente era obrigatório relativamente a trabalhadores expostos a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos.

PABLO MOURENTE
DAVID & ATHAYDE
ADVOGADOS
R io de J aneiro , S ão P aulo ,
V itória , C achoeiro de I tapemirim
e M ontreal (C anadá ).
T elefone : (27) 3345-0012
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Além disso, a mesma IN 77/2015
dispõe que o PPP digital deverá também abranger informações relativas aos fatores de risco ergonômicos e mecânicos.
Deste modo, considerando as
recentes mudanças relacionadas
à saúde e segurança do trabalho,
quanto à obrigação de fornecer
as informações relacionadas às
Condições Ambientais e Monitoramento da Saúde do Trabalhador
e a implementação do PPP digital,
é importante que as Empresas tenham uma assessoria jurídica especializada para auxiliar quanto
aos prazos e obrigações, a fim de
se evitar qualquer multa administrativa.

ARTIGO

~
COBRANÇA DE TAXAS DE DETENÇAO
DE CONTÊINERES NO CONTEXTO
MARÍTIMO (DETENTION FEES) É LEGAL?
Transportes Aquaviários (Antaq), em
seu Art. 15, dispõe que “é vedada a cobrança ao usuário ou embarcador das
despesas pela armazenagem adicional e outros serviços prestados em decorrência do não embarque das cargas no prazo previamente programado, salvo se aquele lhe der causa”. No
entanto, apesar da Resolução da Antaq prever a não cobrança de taxas
de detenção de contêineres (detention fees) aos exportadores, as taxas
continuam sendo cobradas, o que tem
causado uma sobrecarga a mais aos
exportadores brasileiros, diante de
tantas outras taxas que já são cobradas pelos armadores.
Entendemos que a pandemia afetou todos os países, causando um
grande impacto na navegação, mas
devemos também considerar que as
indústrias vêm sofrendo muito com
a rolagem dos navios, causando um
transtorno não somente de ordem financeira, mas também em termos de
logística, já que, com o atraso dos navios, as empresas do setor de granito encontram-se com os seus pátios
estocados, causando um impacto em
suas finanças. Isso acontece, pois, se
não exportam, também não têm recebimentos, e se não há uma contrapartida, como podem sobreviver em face
de uma situação caótica como essa?
Nesse contexto, o desenvolvimento das empresas do setor de granito
é afetado, por conseguinte, empresas
de menor porte, como outras empresas ligadas a esse ramo são prejudicadas, prejuízos que são estendidos,
também, às populações de diversos
países com o qual o Brasil estabelece relações comerciais.

É necessário que os exportadores unam esforços, nesse momento
tão crítico, com o propósito de atravessar essa crise e ver os seus direitos sendo respeitados. Nosso escritório tem atuado na área internacional, especialmente na área de comércio exterior, e agora com atuação no
Direito Marítimo Internacional, dando
aos nossos clientes a consultoria e
o suporte necessários para o deslinde da atuação. Esse é um passo inicial que, realizado em conjunto com
outras organizações privadas e instituições do poder público, garantirá a adequação da legislação, tendo
em vista o desenvolvimento do Brasil
no que tange ao escoamento da sua
produção mineral para outros países
e continentes.
Referências
BRASIL. Lei nº 556, de 25 de junho de 1850.
Código Comercial. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/
LIM556compilado.htm. Acesso em: 09 set.
2021.
BRASIL. Resolução nº 18, de 21 de dezembro
de 2017. Dispõe sobre os direitos e deveres
dos usuários, dos agentes intermediários e
das empresas que operam nas navegações de
apoio marítimo, apoio portuário, cabotagem
e longo curso, e estabelece infrações
administrativas. Disponível em: https://
www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/
Kujrw0TZC2Mb/content/id/1339623/do12017-12-26-resolucao-normativa-n-18-de21-de-dezembro-de-2017-1339619-1339619.
Acesso em: 9 set. 2021.
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Desde as remotas eras, o desbravamento dos mares foi algo de relevante importância para o surgimento das
grandes navegações, possibilitando a
descoberta de novas terras, a ligação
entre os povos e a flexibilização do comércio e da economia mundial. O Direito Marítimo, embora seja um dos ramos
dos direitos mais antigos da humanidade, vem se destacando mundialmente
pela sua importância na escoação dos
produtos e conexão dos países, tendo
em vista que a maior parte da carga de
transporte mundial é feita por meio do
transporte modal.
Em nosso ordenamento jurídico, as
normas de Direito Marítimo estão estampadas no Código Comercial Brasileiro, promulgado pela Lei nº 556, de
25 de junho de 1850, nos artigos 457 a
796, na segunda parte, que regulamenta, até os dias de hoje, o comércio marítimo. Esse ramo do Direito é regido
internacionalmente por algumas convenções importantes, das quais o Brasil
ainda não se tornou signatário.
Em virtude do desenvolvimento econômico, sobretudo no que tange às relações internacionais e comerciais entre países, o Direito Marítimo atualmente vigente carece de reformulações, de
modo que possa acompanhar as necessidades dos novos tempos. Nota-se
que esse direito não encontra somente
desafio nos mares bravios, mas no dia
a dia de muitos exportadores que têm
a sua carga cancelada de última hora,
por causa da não atracação dos navios, e para muitos importadores que
não conseguem receber a sua carga
em tempo hábil.
A resolução nº 18, de 21 de dezembro de 2017 da Agência Nacional de
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E N T R E V I STA

PAULO
GIAFAROV
Especificador brasileiro
é eleito novo presidente
da WONASA
A World Natural Stone Association (WONASA),
Associação Mundial de Rochas Naturais, apresentou durante a Feira de Verona, no último mês de outubro, sua nova diretoria executiva.
O novo conselho empossado para os próximos dois
anos é composto por Paulo Giafarov (Brasil) como presidente, Karen Abdalla (Egito) como vice-presidente,
Erdogan Akbulak (Turquia) como vice-presidente,
Rakesh Sharma (Índia) como vice-presidente e Anil
Taneja (Espanha) como diretor geral.
Em entrevista à Revista Rochas, o especificador
brasileiro e CEO da DGG Stones, Paulo Giafarov, falou sobre os desafios da gestão e das metas para os
próximos anos à frente da associação. Confira.

anil taneja , karen abdalla , paulo
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giafarov e erdogan akbulak

A WONASA CONQUISTOU, EM MAIS DE 10
ANOS, REPRESENTATIVIDADE MUNDIAL E
MEMBROS DE VÁRIOS PAÍSES. QUAL O OBJETIVO
MAIOR DA ASSOCIAÇÃO E QUAIS AÇÕES
SERÃO TOMADAS PARA ALCANÇÁ-LO?
A WONASA desde a sua fundação vem tomando
ações no sentido de implementar o uso da rocha natural, mostrando aos especificadores as qualidades
intrínsecas do material. Estamos empenhados em
dar seguimento a ações de marketing junto aos mercados consumidores de maneira a gerar as demandas para o aumento do consumo da rocha natural.
PODERIA DETALHAR QUAIS AÇÕES SERÃO
TOMADAS PARA ATINGIR TAL OBJETIVO?
Entre as ações prioritárias que pretendemos tomar,
podemos destacar: manter as ações rotineiras educacionais junto às indústrias do setor para que possam estar mais bem preparadas para interagir com
arquitetos e decoradores; Promover seminários presenciais para especificadores em pelo menos cinco
cidades (Nova Iorque, Paris, Madrid, Londres e São
Paulo); Promover webinários voltados para questões ambientais, tais como: pegadas de carbono,
EPD (declaração ambiental de produto) e emissão
de CO 2, além de outras ações.
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QUAL A VISÃO DA WONASA EM RELAÇÃO ÀS
FORMAS DE MERCADO B TO B E B TO C?
O chamado mercado B to B (business to business) é aquele que o setor praticou e ainda vem
praticando ao longo da sua história, ou seja: fazendo um marketing de dentro do setor para
dentro do próprio setor. Todavia essa relação
já não se mostra mais eficaz. Hoje se fala muito
do mercado B to C (business to customers). No
nosso caso as empresas devem praticar ações
cujo objetivo seja atingir os especificadores
que irão definir o uso ou não dos materiais de
revestimento. As feiras de mobiliário (design),
hotelaria (hospitality), etc. são aquelas onde as
empresas devem expor os seus produtos. Outro ponto que não deve ser esquecido é a produção de documentos técnicos voltados para
a orientação, educação e apoio aos especificadores. Finalmente, as empresas devem organizar palestras e seminários educacionais para o
público que deve ser atingido: arquitetos, decoradores e especificadores.

A CHEGADA DOS MATERIAIS SINTÉTICOS
NO MERCADO DE REVESTIMENTOS É UMA
REALIDADE. COMO A WONASA VÊ ESSE FATO?
Procuramos nos adaptar a essa nova realidade, entendendo que o esforço educacional de B
para B não é mais suficiente. Devemos ser rea-

paulo giafarov e ali sayakci

listas e entender que os recursos de marketing necessários para atingir um público de massa é enorme e, via
de regra, indisponíveis no setor de rochas ornamentais.
COMO PODEMOS IMAGINAR O FUTURO DO
MERCADO DE ROCHAS NATURAIS?
Os empresários devem perceber que o mundo está em
constante mudança e eles precisam acompanhar as mudanças. O setor precisa ser inovador e a promoção das
rochas deve ocorrer de forma diferenciada e criativa. A
criatividade pode ser explorada para desenvolver novas
texturas, acabamentos e aplicações para a rocha natural. Temos procurado transmitir essa mensagem aos
empresários ao longo dos anos, mas é necessário um
grande esforço de todos para que as empresas adotem
tais iniciativas. Somente a união dos profissionais do setor de rochas naturais e a adoção de ações pró-ativas
irão devolver o lugar de destaque às rochas naturais.
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COMO ASSOCIAÇÃO DO SETOR DE
ROCHAS, DE QUE MANEIRA A WONASA VÊ
A PRESENÇA DE OUTRAS ASSOCIAÇÕES
E QUAIS AS POSSIBILIDADES DE
COOPERAÇÃO ENTRE ELAS?
As associações são entidades essenciais para o
desenvolvimento de qualquer setor. Defendem
os interesses e são promotoras de atividades
que buscam consolidar a posição do setor junto
a empresários e consumidores. Na última feira de
Verona tivemos a oportunidade de desenvolver
algumas possíveis ações com o Centrorochas
e a Euro-Roc, visando promover uma maior
interação entre as associações em termos de
troca de informações, promoção de seminários
e presença mais efetiva em feiras internacionais.

MERCADO

VITORIA STONE

Grupo inaugura novo showroom na Itália
Group opens new showroom in Italy
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O grupo Vitoria Stone inaugurou em setembro
deste ano um novo depósito em Verona, na Itália.
Expondo os materiais de trabalho da empresa e
as principais tendências, o espaço foi estruturado
para atender os mais exigentes clientes do mercado internacional.
Localizada estrategicamente na região que é um
polo europeu de distribuição de rochas naturais,
a nova filial proporciona aos arquitetos, designers
e especificadores uma experiência de imersão no
portfólio da marca.
Segundo Roger Gondim, gerente comercial da
Vitoria Stone Itália, o showroom também facilita
o comércio com diversos países e possibilita a
divulgação dos materiais brasileiros para diferentes
especificadores.

The Vitoria Stone Group opened a new
warehouse in Verona, Italy, in September of
this year. Exhibiting the company’s working
materials and the main trends, the space was
structured to meet the most demanding clients
of the international market.
Strategically located in the region that is a
European hub of natural stone distribution, the
new branch provides architects, designers, and
specifiers with an immersion experience in the
brand’s portfolio.
According to Roger Gondim, commercial
manager of Vitoria Stone Italia, the showroom
also facilitates trade with several countries and
enables the promotion of Brazilian materials to
different specifiers.

W W W . R E V I S TA R O C H A S . C O M . B R
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“The fact that we have a branch in Verona gives us
a greater power of distribution to the main companies
in Italy and also to buyers from regions such as the
Arab Emirates and Asia. The location of our new
warehouse is on the main road transport route
between Italy, Germany, Austria, and France, which
will allow us to conquer not only these markets, but
also the rest of the European market with greater
agility”, points Roger.
Besides selling slabs from Vitória Stone’s exclusive
line of Brazilian quartzite, the company is considering
offering other services on site and selling materials
from other countries.
“We are studying the possibility
of offering our clients materials from
Italy, Iran and Turkey. We will also
soon be able to execute cut-tosize projects with local partners”,
says Roger.
The new branch office is located
in Via Napoleone, 10 - 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
Italy.
The group also has a headquarters
in Serra (ES) and a branch in
Cachoeiro de Itapemirim (ES).

VITÓRIA STONE ITALIA SRL.
Via Napoleone, 10
37015 Sant’Ambrogio dì Valpolicella-VR
+39 348 672-9416
roger@vitoriastone.com
@vitoriastoneitaliasrl
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“O fato de estarmos com filial
em Verona nos proporciona um
maior poder de distribuição para
as principais empresas da Itália
e também para compradores de
regiões como Emirados Árabes e
Ásia. A localização do nosso novo
depósito, fica na principal rota de
transporte rodoviário entre Itália,
Alemanha, Áustria e França, o que
irá nos possibilitar conquistar além
destes mercados, o restante do
mercado europeu com maior agilidade”, pontua Roger.
Além da venda de chapas da linha exclusiva de
quartzitos brasileiros da Vitória Stone, a empresa
avalia oferecer outros serviços no local e comercializar materiais de outros países.
“Estamos estudando a possibilidade de ofertar aos
nossos clientes materiais da Itália, Irã e Turquia. Também iremos possibilitar, em breve, a execução de projetos cut-to-size, com parceiros locais”, afirma Roger.
A nova filial é localizada na Via Napoleone, 10 37015 - Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) Itália.
O grupo ainda conta com uma sede na Serra (ES)
e uma filial em Cachoeiro de Itapemirim (ES).
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PRÓXIMA PARADA:
VITORIA STONE FAIR
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Com a retomada dos eventos presenciais do setor,
marcada oficialmente pela realização da feira de Verona em setembro, as empresas já estão na expectativa para a volta da maior feira de rochas das Américas, a Vitoria Stone Fair, confirmada para o período
de 15 a 18 de fevereiro de 2022.
Após o hiato em 2021, consequência dos desafios
impostos pela pandemia, a feira de Vitória volta com
força total. O evento pretende focar cada vez mais no
público consumidor final e especificadores, encantando visitantes com uma jornada exclusiva desde a
pedra bruta até sua aplicação personalizada.
Para a CEO Flávia Milaneze, o reaquecimento do
setor de eventos pós-pandemia e a demanda constante por novidades para construir e reformar são
dois impulsionadores para o retorno da feira, mas o
desejo por retomar as relações humanas e comerciais de forma presencial é o que faz dessa edição
uma ocasião ainda mais especial.
“A pandemia acelerou um processo de reestruturação da feira que já estava em nossos planos, e estamos muito felizes com o resultado. Apesar de tantos desafios, o setor de rochas se manteve firme nos
últimos dois anos, alcançando recordes de exportação e ganhando relevância internacional pela sua
atuação. A feira de 2022 virá para coroar essa performance do setor, oferecendo um espaço personalizado e seguro para a tão esperada retomada dos encontros presenciais”, completa.
Para a próxima edição, o evento convocou um time
de embaixadores, que inclui a arquiteta e designer Vivian Coser, o engenheiro, especificador internacional e CEO da DGG STONES, Paulo Giafarov e Ricardo Estuqui, CEO da Nobile Marmo.

A feira de 2022 virá para coroar a
performance do setor, oferecendo
um espaço personalizado e seguro
para a tão esperada retomada dos
encontros presenciais

Vivian Coser, arquiteta e designer, é referência
na utilização de rochas naturais no país. Além do uso
nos projetos arquitetônicos, ela também cria peças
de design, com recortes e desenhos dos mais variados formatos, provando mais uma vez o quão ‘flexíveis’ podem se tornar as pedras naturais, através do
uso de tecnologias e materiais modernos para corte e polimento.
“Me apaixonei pelo setor e por todas as possibilidades que enxergo de uso e aproveitamento dos produtos. Eu sempre prezo por produtos de qualidade e,
quando falamos em pedra natural, tem para todos os
gostos e todos os budgets. A feira de Vitória é uma
ótima oportunidade para se fazer curadoria e pesquisa de novos materiais, não apenas para os arquitetos, mas também para as construtoras, pela exposição de ideias inovadoras e novas tecnologias”, conta.
“É muito difícil um imóvel com rochas perder sua
beleza e qualidade. Especificado corretamente, não
haverá necessidade de troca e isso é muito sustentável. Acredito muito que, introduzindo as especificações corretas, de acordo com o budget e perfil do
cliente, conseguimos fazer obras lindas, sustentáveis
e duráveis”, finaliza Vivian.
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os profissionais que estarão na feira para recebê-los, dar o suporte técnico, explicar as características dos materiais, onde eles devem ou não devem
ser aplicados”, conta.
Ricardo Estuqui, CEO da Nobile Marmo, ressalta a importância da feira para interação entre as pessoas do setor e para promoção dos materiais naturais que o Brasil possui.
“A primeira decisão que tomei quando entrei no
setor foi a de ir até a feira de Cachoeiro de Itapemirim e de fato me envolver com as empresas e produtos que eram ofertados. O maior choque na época sem dúvida alguma foi descobrir a diversidade
de rochas brasileiras disponíveis! Daí a importância
da feira, que torna possível conectar desde o minerador até o especificador. A Vitória Stone Fair é um
grande pilar do nosso setor e eu estou muito feliz
em poder somar ao evento! A gente se vê por lá!”
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Paulo Giafarov, que além de comandar a DGG
Stones, é presidente da WONASA – World Natural
Stone Association, membro do NSI – Natural Stone
Institute e da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, é também responsável por projetos
de revestimentos, no Brasil e no Exterior, muitos deles com certificação LEED Platinum.
O profissional afirma que arquitetos, decoradores e empresas de construção em geral anseiam por
um contato com empresas que estejam preparadas
para responder as dúvidas que eles têm.
“Sabemos que o mercado de feiras é um dos
mais importantes influenciadores das empresas.
São muitas ideias disseminadas que agregam positivamente nos empreendimentos envolvidos. Acho
que estar presente em feiras e eventos é primordial
para que ocorra um desenvolvimento saudável das
empresas. Não é só uma exposição de amostras de
rocha, mas sim uma interação entre o público alvo e
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SANTO ANTONIO LOG

Empresa cria ‘shopping de blocos’ e aluga espaço
para empresários comercializarem materiais
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Referência internacional na extração e comercialização de mármores e granitos, o Grupo Santo Antonio, com sede em Cachoeiro de Itapemirim (ES),
oferece aos empresários do setor uma ampla área
de armazenamento e comercialização de blocos, a
Santo Antonio Log.
O espaço, que já havia sido usado no passado
como área de armazenagem, foi modernizado e transformado em um verdadeiro ‘Shopping de Blocos’. O
ambiente é estruturado em uma área asfaltada, iluminada, cercada, urbanizada e conta com toda infraestrutura, dentro dos melhores padrões internacionais.
O centro de armazenagem é localizado em uma
região estratégica, às margens do contorno de Cachoeiro, na BR 482, que liga as regiões produtoras
de chapas (Soturno, Gironda, São Joaquim, Aeroporto, Safra e Córrego dos Monos), ficando aproximadamente a 140 km de distância do Porto de Vitória.
A área total do espaço é de 60 mil m², com uma
área asfaltada de 20 mil m². O local conta com um
pórtico gigante de 50m e um outro, médio, de 30m,
ambos com capacidade para 40 toneladas. No local,
a Santo Antonio oferece carga e descarga de blocos, empilhamento, lavagem, pintura e tombamento.
Outros serviços como envelopamento e tratamento
com ácidos são terceirizados.
Segundo Rodrigo Scaramussa, sócio-administrador da empresa, a Santo Antonio Log facilita a vida de
clientes e empresários, pois reúne uma grande variedade de materiais, originários de diversos locais do
país, em um só local. Além disso, o espaço tem grande movimentação de potenciais compradores, gerando oportunidades de novos negócios.
“O mais interessante para todos os locatários é
ter, diariamente, vários marcadores e compradores
andando pelo depósito. Por conta da comodidade e
disponibilidade, eles acabam comprando um ou dois
blocos a mais do que estava programado. Isso é van-

tajoso, pois poupa tempo e custos de viagens, fazendo com que em apenas uma visita, um número maior
de negócios sejam firmados”, pontua Rodrigo.
Para comodidade dos clientes e parceiros comerciais, o espaço oferece estacionamento coberto, banheiros e é monitorado por vigias e equipamentos de segurança.
Atualmente nove empresas são parceiras e fazem
uso do depósito: MGA (duas áreas), Red Graniti, Vulcano, Sam Granitos, Calvi Granitos, Pedreiras do Brasil, Lougon Mineração, Itinga Mineração e Granduvale.
Futuramente, novos espaços serão disponibilizados.
Para saber como ser parceiro da Santo Antonio
Log, acesse www.santonio.com.br ou entre em contato pelo telefone +55 (28) 2102-1920.

W W W . R E V I S TA R O C H A S . C O M . B R

MINEXCO

Empresa amplia catálogo de materiais e se aproxima
de arquitetos e designers em novo showroom em SP
dernização, aumentando nossa linha de produtos,
como quartzos e lâminas sintéticas. É uma adaptação ao novo mercado, mas nunca esquecendo dos
materiais naturais, que nos trouxeram até aqui. Estamos expandindo nessa vertente, sem deixar de lado
o nosso carro-chefe”, afirma.
O novo showroom conta também com os materiais do catálogo da Florim Stone, marca italiana, que
tem a maior gama de cores e texturas de acabamentos. Além, é claro, de amostras dos materiais naturais
que a Minexco possui em estoque, à pronta entrega,
disponíveis para atender grandes obras.
Ainda segundo Samer, o espaço facilita o contato
dos clientes com materiais naturais, que não precisam
se deslocar até o depósito da empresa em Guarulhos.
Localizado na Av. Nove de Julho, bem próximo a
Alameda Gabriel Monteiro da Silva, o showroom fica
na região que é o coração do design da cidade de
São Paulo, bem próximo aos bairros nobres da capital paulista e das grandes lojas de móveis e artigos
de decoração.
Acesse www.minexco.com.br e saiba mais!
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A Minexco, especialista em mármores, granitos
naturais e superfícies industrializadas, está com um
novo showroom na cidade de São Paulo. Em funcionamento há pouco menos de um ano, o espaço de
100 m² é versátil e conta com um amplo mostruário
de materiais.
O showroom foi pensado para receber arquitetos, designers, engenheiros e clientes em geral, além
de ser um ambiente propício para realização de workshops de marmorarias e um local para que o profissional de arquitetura leve seus clientes para conhecerem de perto os materiais.
O espaço é inteiro revestido com os produtos que
a empresa trabalha, contando com chapas inteiras
em um trilho e gavetas revestidas com os itens do
catálogo. Até o teto tem detalhes com chapas suspensas iluminadas.
De acordo com Samer Dargham, diretor da Minexco, a empresa vive um momento de renovação, focando nos materiais ultracompactos, porém, sem esquecer das rochas naturais nacionais e importadas, que
sempre foram a base de seu mercado.
“Estamos em um processo de expansão e mo-

MERCADO

Olhar de um empresário brasileiro do
setor de rochas naturais na Semana
do Design de Milão - By David Silveira
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A convite da Revista Rochas, David Silveira, Diretor da Granos Granitos S/A, compartilhou o que
viu durante a sua visita à Semana de Design de Milão 2021, que aconteceu entre os dias 5 a 10 de setembro na Itália.
Com uma nova proposta, a Semana de Design de
Milão, junto ao Salão do Móvel, criou um novo evento, o ‘Supersalone’, com diversas atividades distribuídas por várias áreas da cidade.
David, que já esteve presente em outras edições
do evento, conta que a edição de 2021 foi muito simbólica e importante, pois a Granos participou da mostra através da collab com o designer Pedro Franco, na
Coleção Rendas Brasileiras para a A LOT OF BRASIL.

O mobiliário levado para o evento foi uma mesa
de três metros, que conta com 10 peças quadradas do quartzito Perla Santana, compondo o tampo. As peças em rocha natural foram estampadas
com rendas brasileiras, uma forma de reforçar as
raízes do material extraído no Ceará e a ancestralidade dos bordados.
A aplicação de rochas naturais em diferentes
produtos e obras chamou a atenção de David durante o evento. “Vi muitas rochas italianas, que são
utilizadas há séculos na construção e arquitetura,
mas com uma nova roupagem e novos acabamentos”, pontua.
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Vi muitas rochas
italianas, que são
utilizadas há séculos
na construção e
arquitetura, mas
com uma nova
roupagem e novos
acabamentos
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Ele conta ainda que durante a
visita, a peça mais marcante, em
sua opinião, foi um Mármore Carrara que estava com aspecto “arranhado”, com efeitos intencionais que davam destaque a peça.
“Isso mostra que é possível estar
sempre inovando quando falamos
desses materiais”, afirma o diretor.
Essa visão da rocha como base
para múltiplos acabamentos se
consolida também nas fachadas
dos prédios de Milão que David Silveira fotografou em sua visita. “A
rocha na Itália tem uma memória
afetiva. Eles utilizam as mesmas
que encontram nas suas memórias e apenas modificam os seus
acabamentos e tratamentos para
deixá-las mais atuais. Essa percepção ajuda na mudança de visão que temos de ter no Brasil,
quando falamos de um “material
já cansado”. Temos de pensá-la
como produto e a partir daí podemos dar esses novos tratamentos
e acabamentos aos mesmos materiais”, diz David.

MERCADO
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Quanto à participação das rochas naturais brasileiras em eventos como a Semana de Design de Milão,
David destaca que é preciso um trabalho em conjunto para que as origens brasileiras sejam reforçadas.
“Ainda precisamos trabalhar muito para dar destaque
às rochas brasileiras nos eventos. É preciso que as
empresas levem a rocha natural brasileira com esse
rótulo “BRASIL”, e não falo somente em eventos pontuais e sim, sempre! É preciso rotular que é um material extraído no Brasil, para assim mostrarmos a nossa
força. Hoje algumas empresas ignoram essa informação, o que faz com que toda indústria perca”, afirma.
Ainda sobre esse ponto David aborda o porquê
desse posicionamento. “É importante ter o controle
da marca ‘rochas brasileiras’, para gerar o histórico
da origem para novos lançamentos de materiais e gerar demanda independente da indústria italiana”, diz.
Segundo o diretor, a participação da indústria brasileira em eventos deste tipo também deve ser uma
oportunidade de transformação. “Participar de eventos deste molde amplia as possibilidades de visões
sobre nossos materiais como produtos e nos faz pensar fora do mundo já conhecido de apenas blocos e
superfícies”, finaliza David.

MERCADO
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DECOLORES
Empresa lança marca reformulada
e adota nova identidade visual

“Ter uma identidade visual faz toda a diferença
num cenário cada vez mais competitivo. O projeto
nos trouxe um olhar mais sólido sobre a marca e sobre como fazemos negócios. O processo durou pouco mais de cinco meses, entre entrevistas e diagnósticos até a concepção da nova marca. Agora, a sensação é de dever cumprido e a certeza de que a nova
identidade visual será um marco para a Decolores”,
pontua Marion.
Para Hugo Mansur e Igor Franzotti, da Agência Lifebrand, que trabalharam na construção da nova identidade visual da empresa, a ideia foi transmitir mais
sofisticação, perfeição, e profissionalismo.
“O redesign foi feito para que a marca gráfica tivesse mais linhas, mais perspectivas, ângulos e detalhes. Isso deixa a marca mais atemporal e profissional, principalmente neste momento em que a empresa se posiciona como referência mundial em quartzitos”, contam.
Os profissionais de marketing também destacam
o colibri, que agora, redesenhado, sai da condição
de repouso para ficar livre e projetar novos voos.

MINI
BRANDBOOK
DA MARCA
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A Decolores Mármores e Granitos, empresa especializada na produção e comercialização de rochas
naturais, finaliza o ano de 2021 de cara nova. Assumindo a posição de referência mundial em quartzitos, a empresa traz uma nova identidade visual e celebra investimentos em máquinas e novos materiais.
O rebranding vem alinhado ao processo de crescimento e modernização que a Decolores vem passando desde 2019, com a aquisição da Alfa Graniti (Serra - ES) e uma mudança de visão que permitiu
transformações em toda empresa.
Segundo Gustavo Probst, diretor da Decolores, o
reposicionamento de mercado e a nova apresentação mostram que, mesmo durante a pandemia, a empresa continuou trabalhando e voltou o olhar também
para dentro de casa, vislumbrando na marca um momento de renovação.
“Os anos de 2020 e 2021 foram de grandes desafios para todos. A Decolores também passou por
muitos desafios e conquistas nesse período. Neste
ano de 2021 fizemos grandes mudanças em nossa estrutura física e no nosso time. Esperamos que 2022
seja um ano promissor, para isso estamos buscando
uma Decolores cada vez mais inovadora e comprometida em gerar bem-estar e prosperidade. A nova
identidade visual vem para confirmar as nossas expectativas perante aos colegas de trabalho, ao mercado e para com a sociedade”, conta.
Buscando atender a crescente demanda do mercado, com o fornecimento de chapas, a Decolores também investiu na ampliação do catálogo de produtos
e no desenvolvimento pessoal de seus colaboradores e reforçou sua presença em feiras e mostras. Por
conta dessas transformações, José Marion, responsável pelo marketing da Decolores, afirma que este
é o momento oportuno para marcar as novas estratégias da empresa.

MERCADO

FIEMG faz homenagem a Guilherme Santana Lopes Gomes,
novo diretor da ANM
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O novo diretor da Agência Nacional de Mineração
(ANM), Guilherme Santana Lopes Gomes, recebeu
uma homenagem da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), em um evento realizado na sede da instituição, em Belo Horizonte, no último dia 22 de outubro.
Guilherme é servidor de carreira e foi nomeado
para ocupar uma das cinco cadeiras da direção do
órgão de regulação. Ele é o único representante de
Minas Gerais na agência.
A solenidade foi conduzida pelo presidente da
FIEMG, Flávio Roscoe, e contou com as presenças
do presidente do Sinrochas-MG, Eduardo Felix, do vice-presidente da Regional Vale do Jequitinhonha da
FIEMG, José Balbino Maia de Figueiredo; da presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo
(FINDES), Cristhine Samorini; Jânio Alves Leite, gerente regional da ANM em Minas Gerais, diretora da
ANM Debora Puccini, além dos deputados federais
Evair Vieira de Melo, Josias Mario da Vitória e deputado estadual Bruno Engler.
“Precisamos de pessoas dispostas a mudarem a
realidade. Desde o início eu não tive dúvida de que
Guilherme era a nossa melhor opção. Estamos felizes e ele já começa a fazer diferença no setor minerador. Os desafios são grandes e muitas vezes faltam
pessoas com coragem para fazer o que tem que ser
feito”, declarou o presidente da FIEMG.
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mais. Quanto mais produzir, mais o país vai prosperar”, disse Guilherme.
A presidente da Federação das Indústrias do
Espírito Santo (FINDES), Cristhine Samorini, que
também apoiou a nomeação de Guilherme à cadeira na ANM, afirmou que a entrada do gestor irá
trazer benefícios ao setor da mineração. “As palavras de coragem dele são de extrema importância
principalmente para os estados de Minas e Espírito Santo”, disse.
“Nós queremos que você tenha uma boa gestão.
Estaremos na retaguarda para fazer o que você precisar na mineração de Minas”, afirmou o presidente
do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas
Gerais (SINDIEXTRA), Luís Márcio Vianna. O 1º vice-presidente do Sindirochas Espírito Santo, Tales Machado, declarou que é uma alegria homenagear Guilherme. “Estamos na empreitada dele. É corajoso e
o Brasil está ganhando com a entrada do Guilherme.
As colocações dele sempre foram retas”, disse.
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O presidente do Sinrochas-MG, Eduardo Felix,
destaca as vantagens do novo diretor da ANM ser
próximo aos setores de rochas e mineração e afirma
que a gestão trará bons frutos para todos.
“Ter uma pessoa como o Guilherme na agência é
de extrema importância. Ele conhece o setor não só
na teoria, mas também na prática e está em sintonia
com os setores público e privado. O trabalho dele vai
favorecer a celeridade dentro do órgão, que é o que
todos os mineradores buscam. Tenho certeza de que
os resultados serão positivos e que o setor de rochas
e toda a área da mineração serão promovidas a nível
nacional e internacional”, pontua Felix.
O novo diretor, que é graduado em Engenharia
de Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP) e servidor de carreira da ANM, recebeu uma
comenda e agradeceu as homenagens, afirmando que
pretende trabalhar pela agilidade no setor de mineração. “Se tem algo que o setor da mineração pode
contar comigo é a celeridade. O negócio é produzir

FEIRAS
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B R AS I L S U R P R E E N D E E M S UA
~
PA R T I C I PAÇAO D U R A N T E
A FEIRA DE VERONA
Após anos com o mesmo formato, o pavilhão Brasil na Feira de Verona 2021, ocorrida entre os dias 29
de setembro e 2 de outubro, ganhou uma nova identidade visual e surpreendeu positivamente os expositores, participantes e visitantes que estiveram presentes no evento.
Em uma ação coordenada e executada diretamente
pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações
e Investimentos (Apex-Brasil), com apoio do projeto
It’s Natural - Brazilian Natural Stone, o estande brasileiro reuniu 12 empresas. Por conta das barreiras sanitárias impostas pela pandemia da Covid-19 e também pelo colapso logístico mundial, o número de empresas participantes da feira neste ano foi reduzido.
O presidente do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), entidade executora do projeto setorial, Tales Machado, e o
gestor do It’s Natural, Rogério Ribeiro, participaram
do evento e contaram que todas as empresas presentes ficaram bastante satisfeitas com o retorno da fei-

ra. “A exemplo dos outros anos, esta foi uma edição
com menor público, mas não por isso perdeu o brilho,
pois as visitas realizadas foram qualificadas gerando excelentes contatos e negócios”, explicou Tales.
A convite da Revista Rochas, os empresários presentes na feira compartilharam suas impressões sobre a feira e também como foi a participação de suas
empresas.
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Para José Marion, coordenador de marketing da
Decolores, o Brasil se destacou de forma positiva,
trazendo mais cores e vida para a feira. “Nosso espaço chamava a atenção de quem passava, tanto pelas
belas amostras expostas pelas empresas participantes, quanto pelas cores vibrantes do carpete e estruturas dos estandes. Os clientes se sentiram à vontade e permaneceram nos estandes por mais tempo do
que de costume”, conta.
Marion destaca também que a participação na feira superou as expectativas comerciais. “Fortalecemos as parcerias já existentes e conseguimos novos
contatos, os quais já tínhamos tentando essa aproximação, porém sem sucesso na forma virtual”, pontua.
Focando nos quartzitos, a empresa exibiu os materiais Mont Blanc, Ijen Blue, Da Vinci, Denali, Leblon,
Revolution, Monaco, Explosion Blue, Infinity Grey, entre outros.

FEIRAS
IMETAME
Elis Regina Morellato, gerente comercial da
Imetame, destaca que foi surpreendente a quantidade de visitantes presentes no pavilhão brasileiro. “A participação do Brasil foi muito positiva devido a nossa diversidade em rochas, que nos coloca em primeiro lugar no mundo. Nosso quartzito
Diamond White foi destaque por ser um material de
tonalidade clara e muito sofisticado. Ele é indicado para projetos modernos e chamou atenção de
quem passava pela feira”, conta.

AMAGRAN
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Para Marilia Margotto, diretora comercial da
Amagran, a participação do Brasil na feira foi importante para ‘marcar território’ e reforçar a presença do País no evento que sinalizou a “reabertura” do mundo, após o período mais preocupante da pandemia.
“O Brasil veio repaginado, com uma apresentação simples e objetiva. O nosso país foi muito
bem representado pelas empresas e materiais em
exposição. O evento foi muito importante, principalmente para as novas negociações”, pontua.
Os destaques da Amagran foram o Mirage
Crystal, que é um mix de quartzito preto e cristais brancos, com belos veios paginados e o
Soho, um quartzito de fundo neutro e translúcido. “O Soho já é sucesso de vendas no mercado
e Mirage Crystal sempre encanta por onde passa. Ambos chamaram muita atenção durante o
evento”, conta Marilia.

Elis também destaca que após o hiato de eventos,
a oportunidade foi importante para reafirmar parcerias e conquistar novos contatos. “O momento é de
retomada e muito trabalho. Reencontramos clientes e nos empenhamos em buscar novas prospecções”, destaca.
Além do Diamond White, a empresa levou para
expor os materiais Silver Gray, Sucuri Brown, Metalicus, Black Amber, Bianco Roma, Amber Romano,
Olympus, Normandy, Drizzle White, Brazilian Black
e outros básicos.
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ANGRAMAR
Segundo Rogério Caetano
Gonçalves, gerente comercial da
Angramar, a participação do Brasil foi positiva, apesar das poucas empresas presentes, devido
à pandemia.
“A apresentação das empresas e o layout dos estandes, especialmente da área Brasil feita pela
Apex, ficou muito bonito. O layout
chamou a atenção e ficou confortável para expositores e visitantes. Todos foram muito bem recebidos”, pontua.
Para o evento, a empresa levou a linha de luxo da Angramar, incluindo os materiais Dumont, Silver Moon,
Aqua Bela, Turquesa e Sucupira Brown.
“Nossa participação surpreendeu positivamente e o número de visitantes foi satisfatório. Tivemos uma
média de 16 países visitantes e 80 contatos novos com possíveis compradores”, finaliza Rogério.

BRASIGRAN
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David Fadini, gerente comercial Brasigran, pontua que o fato
da exposição ter recebido um menor número de visitantes do que em
edições anteriores, não diminuiu a
promoção dos negócios, devido ao
grande interesse apresentado pelos compradores especializados.
“O stand do Brasil ficou em destaque no pavilhão 11, onde o novo
layout priorizou a exibição e valorização de nossas rochas ornamentais. O apoio da Apex foi fundamental para o sucesso da apresentação pelo envolvimento e profissionalismo apresentados”, destaca David.
“Apesar de todas as incertezas e restrições inerentes à pandemia, podemos afirmar que a participação
foi surpreendentemente positiva. A visitação, principalmente por clientes europeus, veio a confirmar que a
Feira de Verona continua sendo o maior evento na Europa para promoção de nossas rochas ornamentais”,
completa o gerente comercial.
A Brasigran levou cerca de 30 materiais para o evento, entre eles, os mármores Raffaello e Donatello, os
quartzitos Emerald Green, Aurora Boreale, Vitoria Régia, Moulin Rouge e Via Appia e os granitos Kilimanjaro, White Rose e Giallo Ornamental.

FEIRAS
FORTUNA
Rodrigo Siqueira, do time de
vendas da Fortuna, destacou o interesse dos clientes europeus pelas rochas naturais brasileiras, principalmente os quartzitos, e pontuou a importância desse tipo de
oportunidade para estreitar relações com inúmeros países.
“Vi muitos clientes satisfeitos
com a variedade de produtos que
foram oferecidos por todas as empresas brasileiras que estavam presentes na feira. Conhecemos empresas de grande porte situadas
em países como Dinamarca, Grécia, Luxemburgo, Lituânia e Polônia, que são países que no Brasil quase não temos referências. Para nós, e
também para outras empresas, esse contato é extremamente positivo, pois nos permite aumentar o leque
de parceiros que terão nossos materiais”, afirma Rodrigo.
A empresa levou para a feira os materiais Azul Bahia, Negresco, Fusion, Sky Blue, Cristallizzato Maestro,
Casablanca, Mont Blanc, Ocean Blue e Cristally.

GRANIPEX
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João Victor Sousa, diretor comercial da Granipex, destaca que a participação do Brasil na feira foi
fundamental e que o número de visitantes surpreendeu, apesar das restrições por conta da pandemia.
“Esperávamos que o movimento seria pequeno,
mas tivemos muitas visitas. Gostamos muito da organização dos espaços reservados aos expositores, feita pela Apex. O design dos estandes e a for-

ma como as amostras foram apresentadas chamaram a atenção dos compradores”, pontua.
João Victor ressalta que a empresa fez muitos
clientes novos, aumentando o leque de países com
os quais a Granipex mantém contato comercial.
Além dos materiais das pedreiras de ardósias de
Minas Gerais, a empresa também levou o quartzito São
Tomé e os materiais das pedreiras do Rio de Janeiro.
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MAGBAN
Para Gonsalo Pena Machado,
diretor comercial da Magban, apesar das dificuldades enfrentadas
pelas barreiras sanitárias, as empresas conseguiram uma participação de qualidade, focada em ampliar o elo de exportação.
“Para nós, a feira foi surpreendente e gerou bons resultados,
tanto financeiros, quanto em relacionamento com clientes e ativação de novos prospects. Com
as imposições por conta da pandemia, as empresas se viram obrigadas a filtrar suas participações, ficando somente as que realmente demonstravam interesse em materiais
apresentados ou na matéria-prima brasileira”, pontua.
Em destaque, a empresa levou para a feira os materiais Alpinus SC, Avocatus, Blue Moon, Madeirus, Blue
Velvet, Green Canyon e Zimbrus.

MAMERI
do, por conta da pandemia. Conseguimos atender muitos clientes novos, além dos nossos clientes ativos”, conta.
Para a feira, a empresa levou materiais de pedreira
própria, como o Kristal Diamanto, os granitos Aurum
e Madeirus e a linha de mármore. “Também levamos
materiais de parceiros, como o Andes e o Terrazze
Lunare”, finaliza Mameri.
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Luciana Mameri, consultora de vendas da Mameri, destaca o layout e design do pavilhão brasileiro, que ficou muito mais moderno, com os corredores largos, que deixaram os estandes muito mais
visíveis e os materiais mais expostos.
“A participação da Mameri foi muito positiva e
superou nossas expectativas. Tivemos um grande movimento, que não estava sendo aguarda-

FEIRAS

MONTE NEGRO GRANITOS
Para Monte Negro, a participação do Brasil na feira também foi
muito proveitosa. Segundo Renzzo Rizzo, diretor comercial da empresa, o evento marcou o retorno
das feiras internacionais em grande estilo.
“Sem dúvida a feira foi muito importante para nós e para nossos
clientes americanos e europeus.
Conseguimos fazer bons negócios, que estão sendo finalizados
agora, no pós-feira. Além do Baccarat Quartzite, levamos o Luise
Blue, que após 10 anos de pedreira parada, fizemos o relançamento
do material na feira”, conta Renzzo.

POLIEX
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Segundo Claudio Lyrio, gerente de exportação da Poliex, empresa que é especializada em mármores nacionais, participar da feira
de Verona foi importante para rever os clientes ativos e prospectar novas parcerias.
“Levamos nossos mármores
típicos do Brasil, entre eles Misty
Diamond, Vena Oro, Super Classic,
Blue Storm, Celeste Blue e Tropical Blue, que encantaram os visitantes. Foi importante estarmos
presentes nesse retorno às feiras
internacionais, reencontrando os
nossos clientes e firmando contratos com novos parceiros”, pontua.
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VITORIA STONE
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Com a intenção de levar uma
coleção exclusiva para o mercado
europeu, a Vitoria Stone apresentou um estande contemporâneo e
espaçoso, com 72m². Apesar de
ter sido uma edição com menor
público, Fernanda Daumas, coordenadora de marketing da empresa, destaca que o evento não perdeu o brilho e que as visitas realizadas foram qualificadas.
A empresa buscou levar as pedras que são novidades no mercado, tendências e exclusividades.
“Demos destaque a 10 materiais
exclusivos da Vitoria Stone: Azzurra Bay, Glaciers, Fantasy Lux, Fantastic Nuage, Vitoria Luxe, London Sky, todos estes paginados
com 1 x 2,80m cada chapa. Tivemos também o Icerberg Black retroiluminado (1 x 2,80m), o Calacatta Lux (1 x 2,80m) e o Cristallo
translúcido em nosso balcão. No
piso o nosso quartzito White Lux”,
pontua Fernanda.
Para estruturar o estande, segundo Fernanda, a ideia foi privilegiar o mostruário de materiais, oferecendo um espaço em que pudessem ser realizados atendimentos
de forma rápida e com qualidade.
“Optamos seguir a mesma linha do estande de 2019, onde conseguimos proporcionar
uma boa circulação dos visitantes e boa visualização das pedras, a maioria delas paginadas. Oferecemos também uma área confortável para atendimento aos clientes”, conta.
Por se tratar de uma feira no exterior, a empresa enfrentou alguns desafios, mas ao final, os objetivos foram alcançados com sucesso.
“As maiores dificuldades neste tipo de evento são as burocracias da organização em
relação à montagem do estande, o custo alto de aluguel de maquinário para isso e também a comunicação com a organização que algumas vezes não se realiza tão rapidamente. Mesmo assim conseguimos fortalecer os vínculos da marca no mercado e gerar excelentes contatos e negócios”, finaliza Fernanda.

FEIRAS
PETTRUS
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A Pettrus foi uma das empresas que mais se destacou no evento, com uma apresentação ímpar do
quartzito Botanic Wave. Buscando sempre inovar, a
empresa reforçou seu papel de referência quando o
assunto é possibilidades de usos das rochas naturais.
O estande na feira foi estruturado obedecendo
às medidas iniciais do bloco desdobrado em chapas. Com iluminação especial, a rocha natural brasileira ganhou destaque no evento.
“O ponto de partida foi manter ao máximo as medidas sem recortes, para traduzir com maior fidelidade o desenho da rocha, que é uma verdadeira obra
de arte. A unidade piso e parede quase vence a barreira dos planos horizontal e vertical, transformando
tudo num grande infinito. A retroiluminação foi utilizada fazendo uma alusão ao piso e parede, sendo propício para este mineral translúcido”, explica Maxwell
Viquietti Alcântara, diretor da empresa.
Para construir o espaço, o maior desafio, segundo
Maxwell, foi a logística. “Além das limitações por conta da pandemia, tivemos também dificuldades com a
falta de uma equipe especializada em montagem de
rochas de grandes proporções”, conta.

Porém, mesmo com os contratempos, a empresa
conseguiu apresentar um estande imponente, mostrando como os materiais naturais podem impactar
positivamente os visitantes da feira.
“Extrair em seu significado mais simples é retirar algo de dentro, ou seja, tiramos de uma rocha
rara partes que devem ser evidenciadas ao mundo. Com isto, uma apresentação da rocha em pequenas dimensões não representa toda a sua beleza e imponência. Devemos nos orgulhar de nosso país com tamanha riqueza mineral, e isto precisa
ser levado para fora com responsabilidade em nossas ações desde a extração até a apresentação final”, pontua Maxwell.
“O grande desafio é não ter uma métrica para este
tipo de retorno. Vamos construindo um caminho assentando pedras, e neste processo vamos adquirindo conhecimento, lidando com as perdas, trocando
experiências e isto nos motiva e nos impulsiona a fazermos de nosso negócio uma atividade econômica
reconhecida e geradora de frutos. O retorno financeiro imediato não deve ser o ponto de partida para
este tipo de ação”, completa o diretor da Pettrus.

TECNOLOGIA

CLOSED BLOCK®: EFICIÊNCIA E
SEGURANÇA PARA O ENVELOPAMENTO
DE ROCHAS ORNAMENTAIS
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O processo de envelopamento dos blocos de rochas ornamentais é imprescindível para
aumentar a resistência mecânica nas fases de serrada dos
blocos em chapas na indústria e
para a estruturação das bancadas, pranchas e blocos nas pedreiras, promovendo maior segurança contra a abertura de
trincas já existentes e evitando
que novas fraturas se formem
no material rochoso.
Dessa maneira, é de extrema
importância utilizar um sistema
d e e nve l o p a m e nto ef i c i e nte,
c o m m at e r i a i s d e q u a l i d a d e,
que proporcione segurança e
reduza os custos do processo.
P e n s a n d o n i s s o, a I n n o v a re
Chemicals criou o sistema
Closed Block®: uma massa
bicomponente desenvolvida
com alta tecnologia para o
envelopamento de bancadas,
pranchas e blocos de todos os
tipos de rochas ornamentais.
De acordo com a equipe técnica da Innovare Chemicals, o sistema Closed Block® é excelente
para ser empregado nas pedreiras, pois aumenta a resistência
contra impactos ao envelopar as
bancadas antes de derrubar as
pranchas, e promove a estruturação das pranchas antes de dividi-las em blocos.
Segundo as análises, as propriedades mecânicas do Closed

Block® respondem de forma excepcional ao processo de desdobramento dos blocos em chapas, especialmente para que materiais frágeis tenham uma serrada de qualidade.
A formulação do sistema
Closed Block® associa tecnologia de ponta a um ótimo custo
benefício, visto que é composto
por polímeros modificados em relação ao epóxi, e, por isso, apresenta características de resistência, aplicabilidade, tempo de
trabalho e aparência otimizados
a um custo inferior ao do mercado, sempre levando em consideração as necessidades do setor
de rochas ornamentais.

A Innovare Chemicals lança o
novo sistema Closed Block® visando um processo de envelopamento mais tecnológico para
o setor de rochas ornamentais,
reduzindo ao máximo as perdas
nas pedreiras e nas etapas de serrada e movimentação dos blocos
e chapas de rochas ornamentais
na indústria.
Por que utilizar o sistema de envelopamento Closed Block®?
• Custo benefício e eficiência
• Alta tecnologia e resistência
• Segurança e confiabilidade
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Artista plástica Bia Doria visita Pemagran
em busca de materiais para novos projetos
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No último dia 10 de agosto a artista plástica brasileira, e atual
primeira-dama do Estado de São Paulo, Bia Doria, visitou a sede
da Pemagran em Cachoeiro de Itapemirim (ES) em busca de novas matérias-primas para suas esculturas.
Recebida pela gestora de novos negócios e marketing da
Pemagran, Mariana Sandrini, a artista pode conhecer todo o
showroom da empresa e se inspirar na infinidade de rochas
naturais brasileiras que podem se transformar em objetos de
arte e desejo.
Segundo Mariana, a artista se encantou pelos mármores
Avalanche e Noir e pelos granitos Victoria e Crema Bordeaux. A
empresária disse ainda que a visita foi uma ótima oportunidade
para explicar a viabilidade de trabalho com blocos e fortalecer
o nome da Pemagran no mercado do design.
“Para a Pemagran a visita foi excepcional, pois estamos
investindo nesse nicho de decoração high end, buscando levar
as rochas naturais para esse universo com qualidade e prestígio
de profissionais renomados”, pontua Mariana Sandrini.

INFOROCHAS©

Quality oferece serviço de
envelopamento de blocos à vácuo
Com três anos de mercado e buscando sempre
aprimorar seus produtos e atendimentos, a Quality
Envelopamento, situada em Cachoeiro de Itapemirim
(ES), oferece agora o envelopamento à vácuo.
O serviço consiste na consolidação de blocos que
apresentam muitas trincas e fissuras. No processo,
é injetada uma resina incolor, de alta qualidade no
bloco. O produto preenche a fissura sem interferir
na cor do material ou depois, no processo de
beneficiamento.

Segundo Fabio Lima, da Quality, a empresa trouxe
da Itália o que há de mais recente em tecnologia para
o desenvolvimento do processo, evitando perdas de
materiais e desperdício de custos.
Além de realizar o serviço de envelopamento de
blocos, a Quality também vende os insumos, como
massa para envelopamento e manta de fibra de vidro
para clientes e empresas que desejarem.
Acesse @qualitymaiss ou ligue (28) 99885-1774
e saiba mais.

Seus blocos entregues
com a agilidade e
qualidade que sua
empresa merece!
Especializada em
materiais exóticos
e super exóticos

Envelopamentos de
rochas em até 24h

Massa epóxi para
envelopamento de bloco

Manta de fibra de vidro
600g a pronta entrega
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(28)99885-1774
(28)99955-9498

@qualitymaiss

@qualitymaiss

Rua Dr. Amilcar Figliuzzi, 244 - Coronel Borges Cachoeiro de Itapemirim - ES - Brasil
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Rexfort lança mix completo de poliborda
dutividade, acabamento final e preço de compra. “Nossa agenda de trabalho é intensa para
desenvolver e entregar equipamentos que sejam
mais aderentes à realidade atual de suas empresas e que apoiem na busca de maior produtividade, menores custos e padronização de qualidade”, pontua.
A Rexfort também disponibiliza oportunidades
d e c ré d i t o p a ra s e u s c l i e n t e s a t ra v é s d a
manutenção de cadastro nas instituições de
fomento, como o BNDES através do FINAME, além
de cooperativas de crédito, bancos tradicionais
e fintechs. Para saber mais, acesse www.rexfort.
com.br ou entre em contato através do Whatsapp
(54) 999339777.
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Atuando como parte importante no fornecimento de máquinas para a cadeia de manufatura das rochas ornamentais, desde 2008, a Rexfort oferece às marmorarias equipamentos com
tecnologia, qualidade e durabilidade. Com visão
orientada para o cliente, a empresa ampliou os
pontos de assistência técnica e aumentou de três
para sete, os modelos de polibordas.
Atualmente a Rexfort possui três linhas distintas de máquinas de acabamento de borda: poliborda semi automática vertical UNDER, poliborda semi automática e automática NAKED X, poliborda automática GENNUS / VELOX / MAGNA.
Segundo Márcio Migliavacca, diretor da Rexfort, cada linha possui um fit em relação à pro-
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4 o Seminário Bellinzoni Brasil
certifica mais de 40 profissionais
A Bellinzoni Brasil reuniu, no
último dia 1º de Outubro, no Rio
de Janeiro, profissionais de várias
regiões do país para a 4ª edição de
um dos maiores eventos brasileiros
voltados para restauradores de
revestimento e técnicos do setor,
o ‘Seminário Bellinzoni Brasil’.
Com o objetivo de levar conhecimento e tornar profissionais cada
vez mais capacitados, o evento
contou com palestras, demonstrações de produtos, apresentação de novas tecnologias e conversas com profissionais que fazem a diferença no setor.

CHEGOU A LINHA RESTAURA CONCRETO!
ACABAMENTO PROFISSIONAL PARA SUPERFÍCIES DE CONCRETO.
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Veja mais informações sobre os produtos. Aponte o smartphone para o QR Code.

ENDURECEDOR - VITRIFICANTE - PROTETOR - MANUTENÇÃO
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Entre os palestrantes, a empresa convocou Thiago
Kuin, especialista em marketing, para falar sobre
maneiras de conquistar o público nas redes sociais.
Com o tema ‘Você quer likes ou dinheiro?’, o profissional
falou sobre como adquirir não somente seguidores
nas redes sociais, mas sim clientes fiéis que divulgarão
as empresas.
O CEO da Silvagran Marmoraria, Adriano Oliveira,
também foi um dos destaques do evento, falando sobre
o quartzo. O profissional explicou sobre alguns mitos
que envolvem a superfície, detalhou as peculiaridades
do material, os desafios de se trabalhar com esse
tipo de produto e as formas corretas de tratamento.
Durante o seminário, a empresa também apresentou
os Embaixadores Bellinzoni. Os profissionais,
experientes e reconhecidos pela marca, vão atuar
transmitindo os valores da empresa a outros
profissionais do setor, através de publicações nas
redes sociais e participação em eventos.
Além de todo o conteúdo debatido, a Bellinzoni
Brasil realizou sorteios entre os participantes e
certificou mais de 40 profissionais.
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PR Grupo Paraná adquire novos maquinários
para aumentar sua capacidade produtiva
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O mercado de rochas ornamentais segue em
ascensão, e neste ano de 2021 o PR Grupo Paraná
investiu no aumento de sua capacidade produtiva,
adquirindo novos maquinários para as suas sedes
de Colombo (PR) e de Santa Rita de Caldas (MG).
Ao total, quatro máquinas de grande porte
incrementam o parque fabril do Grupo, sendo elas:
dois teares multifios Hedel Delta Wire 2, uma politriz

Italiana Simec com 20 cabeças, e um forno catálise
da italiana Prometec. O que amplia a capacidade de
produção local em pelo menos 30%.
Sempre buscando investir em tecnologia de ponta,
o Grupo não só aumenta o volume de produção, como
também preserva a qualidade final de seus produtos,
garantindo seu reconhecimento no mercado das
rochas ornamentais.
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MARMO+ : o software de
orçamentação para marmorarias
No último mês de setembro foi lançada a plataforma MARMO+, oferecendo às marmorarias uma
nova forma de fazer os orçamento, apresentação
e envio de propostas, gestão das oportunidades
de negócio e manutenção do relacionamento com
clientes.
A startup conta com um time que possui conhecimento nas áreas de atendimento, programação,
vendas e em toda cadeia de rochas ornamentais.
Como diferencial, o MARMO+ possui arquitetura de preços, com cálculo por fórmulas e grau de

dificuldade por material; automação de propostas,
eliminando erros e trazendo produtividade e padronização; gestão de oportunidades, aumentando a
conversão utilizando funis de venda e visão 360º
de clientes, com dados centralizados atualizados
e acessíveis.
Não há custo para implementação e a
possibilidade de início de uso é imediata. Acesse
w w w. m a r m o m a i s .c o m . b r e v e j a o s p l a n o s
disponíveis, ou a página @marmomais no Instagram
e saiba como utilizar o sistema.

Strada Antolini, 1 - 43044 / Collecchio (PR) - Italy

Salvador.manno@altana.com
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Resina Epóxi com proteção UV
Tecnologia Elan-tech® para
quartzos, mármores e granitos

Rua Venezia, 10 / Cerquilho - Brasil
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Qual a maneira adequada de
armazenar abrasivos?
O a r m a ze n a m e nto c o r reto d o s a b ra s i vo s
promove a manutenção da qualidade, garantia e
desempenho dos materiais. Por isso, atente-se às
mudanças bruscas de temperatura, pois esse fator
pode interferir na perda ou ganho de umidade dos
abrasivos. O ideal é que sejam armazenados em um
local com temperatura entre 15 e 25°C e umidade
entre 55 e 75%.
Confira como cada tipo de abrasivo deve ser
conservado:
M et á l i c o s – A r m a ze n e n a h o r i zo nt a l n a s
embalagens originais. Não devem ser sobrepostos;
Magnesianos – Por absorverem líquidos, evite
esse contato;

Diamantados Resinoides – Mantenha-os na
horizontal nas embalagens originais, sem serem
sobrepostos ou apoiados;
Discos flexíveis – Conserve em sua embalagem
até a utilização. Após isso, eles devem ser secos e
guardados nas embalagens originais;
Líquidos – Após o uso, feche e conserve-os em
sua embalagem original sob abrigo de luz e calor.
A Cobral é especialista em abrasivos e conta com
profissionais capacitados para te ajudar no assunto.
Acesse wwww.cobral.com.br e saiba mais!

Na Cobral você encontra
abrasivos metálicos, magnesianos,
diamantados resinoides, líquidos,
lixas flexíveis e muito mais!
Conheça as nossas soluções
para o tratamento de superfícies!

27 3300.6664 | 28 3518.6333
11 4736.8888 | 11 99602.3391
contato@cobral.com.br

/cobralabrasivos
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www.cobral.com.br

B R AS I L P R O M OV E PA L E ST R AS
S O B R E R O C H AS O R N A M E N TA I S
DURANTE A BIG 5 DUBAI
O especificador internacional de rochas ornamentais e CEO da DGG Stones, Paulo Giafarov, ministrou duas palestras sobre rochas ornamentais durante a feira do setor de casa e construção The Big
5, em Dubai, realizada em setembro.
Conhecido mundialmente, o especificador falou
em um evento para compradores locais e em outro
para arquitetos e designers, explicando sobre o uso
das rochas brasileiras e sobre a capacidade operacional do Brasil em atender grandes mercados internacionais.
O evento contou ainda com apres entaç ão,
pelas empresas brasileiras Angramar, Magban,
Marbrasa e Programar, de seus produtos e parques fabril.
As palestras são parte do programa de incentivo
às exportações It’s Natural – Brazilian Natural Stone,
desenvolvido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores
d e R o c h a s O r n a m e nt a i s ( C e nt ro ro c h a s ) e m

parceria com a Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).
O objetivo foi reforçar a grandiosidade do setor brasileiro para o mercado local, principalmente
após o estudo de mercado “Emirados Árabes Unidos: Rochas Ornamentais”, lançado neste ano pela
Apex-Brasil, apontar que a percepção do mercado
árabe é que o Brasil não tem capacidade operacional instalada.
Para o gerente do It’s Natural, Rogério Ribeiro,
a viagem foi muito produtiva e a equipe, que já está
de volta ao Brasil, trouxe uma bagagem carregada
de grandes experiências e aprendizados. “A viagem
trouxe um grande ganho qualitativo para orientar os
trabalhos e ações futuras na região do Golfo, não
somente nos Emirados Árabes Unidos, uma vez que
esse mercado atua como um importante hub para
os países vizinhos”, afirmou.
Com informações da Apex-Brasil
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Tel.: +351 259 433 002
www.osm.com.pt

Rocha Bahia - Pág 97
Paramirim (BA) - Brasil
Tel.: +55 (77) 3471-2340
/ +55 (77) 3471-2174
www.rochabahiamineracao.com.br

Vermont Mineração - Págs 8 e 9
Sobral (CE) - Brasil
Tel.: +55 (88) 3614-1185
www.vermontmineracao.com.br

PR Grupo Paraná - Pág 21
Colombo (PR) - Brasil
Tel.: +55 (41) 3303-9600
www.prgrupoparana.com

Sigramar - Pág 73
Ribeirão Preto (SP) - Brasil
Tel:+55 (16) 3515-7051
www.sigramar.com.br

Pemagran - Pág 25
Cachoeiro de Itapemirim (ES) - Brasil
Tel.: +55 (28) 2101 8000
www.pemagran.com.br

Silvagran – Pág 101
São Paulo (SP) - Brasil
Tel.: +55 (11) 2579-3589
www.silvagran.com.br

Vitoria Stone Fair 2022
- Pág 14 e 15
Milanez & Milaneze S/A
Tel.: +55 27 3434 0616
www.vitoriastonefair.com.br

Pettrus - Pág 155
Cachoeiro de Itapemirim (ES) - Brasil
Tel.: +55 (28) 3517-0827
www.pettrusmineracao.com.br

STA Rochas - Pág 87
São Paulo (SP) - Brasil
Tel.: +55 (11) 2251-2499 |
+55 (11) 2089-1507
www.starochas.com.br

VM Stone - Pág 77
São Paulo (SP) - Brasil
Tel.: +55 (11) 36110073
www.vmstone.com.br

Qualitá Group - 66 - 67 Encarte
Cariacica (ES) - Brasil
Tel: +55 (27) 2124-3900
www.qualitagroup.com

Santo Antonio Stones - Pág 29
Cachoeiro de Itapemirim (ES) - Brasil
Tel.: +55 (28) 2102 1920 /
+55 (28) 99298 4457
www.santonio.com.br

ANUNCIE AQUI!
A maior revista do segmento
de Rochas Ornamentais do mundo.

comercial@revistarochas.com.br
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Vitória Stone Group - Pág 33
Serra (ES) – Brasil
Tel.: +55 (27) 3038-9366
www.vitoriastone.com

DESIGN MIAMI/ BASEL
A Pettrus participou da 15ª edição do Design
Miami/ Basel, que aconteceu nas últimas semanas do mês de Setembro.
Com curadoria de Aric Chen, o tema explorado foi
Human Nature, examinando a relação evolutiva
entre os humanos e o mundo natural cada vez
mais construído.
Compondo a categoria Design at Large, a designer Noemi Saga expôs a peça Sucuri, da coleção
bichos do Brasil, ao lado de nomes consagrados
como Rick Owens, Mathieu Lehanneur e Joseph
Walsh. A coleção originalmente desenhada em
madeira, teve sua escala aumentada na versão
em pedra, representando o Brasil tanto em sua
forma quanto em sua materialidade, através da
rocha Botanic Green da Pettrus.
Desconstruindo estigmas predatórios da mineração, dentro do tema sustentabilidade foram
destacadas boas práticas da Pettrus, como: neutralização de carbono, reflorestamento, reuso de
água das chuvas e uso de energia fotovoltaica.
ACESSE NOSSO SITE E INSTAGRAM:

WWW.PETTRUSMINERACAO.COM.BR
@PETTRUSSTONEDESIGN

