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N
ão é isso que falamos ao cumprimentar alguém que comemora essa idade?

Confesso que não sei se a dizemos com o propósito de valorizar – sendo ainda 

tão jovem – a experiência alcançada ou se, então, a mencionamos de modo a 

minimizar o desconforto que muitos sentem pelos anos que já se passaram.

Deixando de lado essa questão, temos que reconhecer uma coisa: trazer consigo uma 

bagagem de vida de 4 décadas, tendo ainda tanto tempo pela frente para viver, significa 

dispor de um razoável elenco de experiências, conquistas e ativos que credenciam, seja um 

ser humano, uma empresa ou uma entidade, a enfrentar o futuro, quase sempre incerto, de 

modo maduro, assertivo e efetivo, para multiplicar as conquistas e minimizar as indesejáveis 

e incômodas dificuldades que fazem parte da vida de qualquer pessoa física ou jurídica.

Assim é o nosso Ibracon ao completar seus 40 anos de vida – maduro, assertivo e efetivo 

- fato comemorado por ocasião do 54º Congresso Brasileiro do Concreto, realizado em 

Maceió, em outubro passado, como bem descreve o encarte – uma novidade! - sobre o 

evento, e que acompanha esta 68ª edição da revista.

Afinal, somos um país tradicionalmente edificado em concreto e o Ibracon tem um papel fundamental na defesa desse 

predomínio, valendo-se, para isso, do seu corpo de associados, das atividades que desenvolve e dos serviços que oferece ao 

mercado técnico.

Porém, nessa batalha, muitas vezes, somos surpreendidos pela perda de grandes profissionais que puseram suas qualidades 

ao inteiro dispor do concreto de cimento portland, seja nos projetos estruturais e na industrialização da construção, seja nos 

projetos arquitetônicos.

Me refiro ao querido e saudoso zamarion, que, além de sua competência profissional, emprestou longos anos de sua trajetória 

à Presidência do Instituto, conduzindo o Ibracon a padrões de excelência e reconhecimento ainda maiores do que já possuía. 

Com ele tive o privilégio, assim como outros tantos colegas, de trabalhar no reaprimoramento do Instituto, ao mesmo tempo 

que absorvia uma pequena parte do seu vasto conhecimento e cultura, tão generosamente disponibilizado e ofertado.

Faço referência também ao ícone da arquitetura brasileira, o poeta do concreto, como assim muitas vezes foi chamado, 

Oscar Niemeyer. A genialidade, grandiosidade e beleza das inúmeras obras – nacionais e internacionais - que projetou e 

materializou conduziram o concreto e o nosso país a patamares de projeção nunca experimentados. Com ele tive também 

o privilégio de me reunir em 2004, ao acompanhar o Presidente da ABCP, e com ele conversar por mais de 1 hora. E dele 

ouvimos - em resposta ao agradecimento feito a ele naquela oportunidade por ter escolhido o concreto como seu material 

de trabalho - a seguinte e humilde ponderação: “Meus filhos, eu é que devo agradecer ao cimento e ao concreto, porque 

sem eles o que seria do meu trabalho!” que pena que isso só ficou gravado na minha memória e do Presidente da ABCP, pois 

desejava poder reproduzi-la com a voz do próprio Oscar!

As lembranças e as obras desses dois grandes profissionais já os tornaram eternos para todos nós do Ibracon.

E em ocasiões como estas, de comemoração à vida ou de homenagem póstuma, dispor da revista CONCRETO & Construções é um 

privilégio, uma vez que nos permite descrever e difundir esses fatos, junto com todo o conteúdo técnico-científico que a compõe.

Já são 3 as edições que esta Diretoria, junto com todo o Comitê Editorial, editam em 2012 e a isso quero desde já externar 

meus mais sinceros agradecimentos. Sem a contribuição desses profissionais e dos associados, não teríamos tido o êxito 

que, acredito, alcançamos.

O mesmo agradecimento deve ser estendido às empresas e entidades “Oferecedoras”, que permitiram a continuidade 

do veículo na sua forma impressa. E essa colaboração não se esgota neste ano e nesta última edição de 2012. Já são 5 

aquelas que renovaram a mesma presença para as edições de 2013: Votorantim Cimentos, Cimento Itambé, Engeti, SNIC 

e ABCP, pelo que agradecemos. 

E em breve, com certeza, serão mais!

Em face da proximidade das festas de final de ano, só nos cabe também agradecer Àquele que nos orienta e protege, e 

desejar a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo junto aos familiares e amigos.

Boa leitura!
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a vida começa aos 40!


