03/05/2018

Ilhéus sedia encontro internacional e debate avanços do setor de rochas ornamentais | Diário de Ilhéus
⌂

HOME

EMPRESA

NOTÍCIAS

CONTATO

Por favor configurar sua chave API!

 COMPARTILHAR



TWEET



+1
DIVULGAÇÃO PATROCINADA

 COMPARTILHAR

COMPARTILHAR

0

ILHÉUS

CULTURA

COMÉRCIO

ESPORTE

SAÚDE

NOTÍCIAS

REGIÃO

NEGÓCIOS

EDUCAÇÃO

⌂ VOLTAR PARA HOME
 ASSINAR FEED RSS

ENTRETENIMENTO

TECNOLOGIA

EDIÇÃO ONLINE

Ilhéus sedia encontro internacional e debate avanços do setor de
rochas ornamentais

0
0
0
CATEGORIAS
abastecimento de agua (14)
Agricultura (11)
ALERTA (102)
👤 por diarioilheus

 Imprimir este Artigo

http://diarioilheus.com.br/blog/negocios/ilheus-sedia-encontro-internacional-e-debate-avancos-do-setor-de-rochas-ornamentais/

1/5

03/05/2018

Ilhéus sedia encontro internacional e debate avanços do setor de rochas ornamentais | Diário de Ilhéus

abril 26








 0 Comentários

17:55
2018

 Compartilhe com os amigos

Aniversário da Cidade (14)
Artigo (63)

Ilhéus vai sediar um dos mais importantes eventos sobre rochas ornamentais no mundo: o Global Stone Congress. O
encontro irá reunir especialistas de prestígio internacional para compartilhar conhecimentos e divulgar os últimos
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avanços do setor de rochas ornamentais, promover a cooperação técnica internacional visando parceria em
pesquisa, inovação e desenvolvimento sustentável. O idioma oficial do Global Stone é o inglês. A abertura aconteceu
ontem, no Teatro Municipal, com a apresentação do Quinteto de Cordas, da Orquestra Neojiba, e os debates e
encontros serão realizados até o dia 29, no Jardim Atlântico Beach Resort, zona sul do município.
O Global Stone Congress é dirigido a arquitetos, designers, engenheiros, geólogos, estudantes universitários e
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pesquisadores ligados ao setor de rochas ornamentais; representantes de instituições de pesquisa e ensino e centros
tecnológicos; fabricantes e fornecedores de máquinas, equipamentos e insumos; mineradores, serradores,
marmoristas, especificadores de revestimentos e operadores logísticos; profissionais de comércio exterior, gestores
de comunicação, consultores jurídicos especializados.
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Na programação constam a discussão de temas técnicos, científicos e econômicos, além de aspectos gerais e
específicos ligados a fatores locais e globais de competitividade, tecnologia de processos e produtos, manejo e
aproveitamento de resíduos e efluentes. Na pauta, constam ainda a disseminação dos conceitos de ciclo de vida e de
economia circular, aperfeiçoamento dos critérios de especificação, colocação e design de revestimentos.
Com pouco mais de 10 anos de história, o Global Stone Congress testemunhou diversas mudanças no setor de
COMPARTILHAR
rochas ornamentais, assistiu o crescimento da produção mundial e do comércio internacional, bem como o
deslocamento das atividades de lavra e beneficiamento para países extraeuropeus. Informações adicionais podem
ser obtidas através do site http://www.globalstonecongress2018.com.br/port.
O Global Stone Congress é dirigido a arquitetos, designers, engenheiros, geólogos, e pesquisadores ligados ao setor
(Divulgação)
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