Ao dar início a uma nova gestão do Instituto, gostaria
inicialmente de agradecer a confiança dos associados e do
conselho diretor pela minha indicação para presidir esta Entidade,
da qual sempre me orgulhei de ser associado e de ter exercido, nos
últimos quatro anos, a função de Diretor Técnico.
O trabalho pelo IBRACON, enquanto importante
instituição da cadeia da construção civil brasileira, é algo especial
e se reveste de maior relevância no atual momento, para o qual
convido a todos a ter uma breve reflexão.
Nosso país está passando por período de
desenvolvimento econômico sustentado, no qual a área de infraestrutura tem uma destacada relevância, não somente por ser uma
direcionadora do crescimento de outras áreas da economia, como
também pela previsão de intensos investimentos e ações.
Segundo o governo federal, estão previstos
investimentos da ordem de R$ 58,3 bilhões para a infra-estrutura
nacional entre 2007 e 2010.
É sabido que este nosso sonho nacional, de consolidar
este crescimento sustentado, não se faz possível somente com a
decisão e a disponibilidade de investir. Dentre outros aspectos,
é necessário o desenvolvimento e a aplicação de um tripé
denominado de C&T&E – Ciência, Tecnologia e Educação. É neste
momento que penso que o IBRACON tem uma importante missão
a cumprir, pois nossa missão e razão de existir são totalmente
alinhadas com este tripé do desenvolvimento.
Não poderia deixar de lembrar que esta nova Diretoria
se inicia quando o IBRACON completa 35 anos de existência, que só
foi alcançada devido à competência e dedicação de todas as suas
diretorias anteriores.
Portanto, todos os nossos produtos e serviços, que
constituem nossas linhas de negócio, foram cuidadosamente
lapidados ao longo destes anos.
Hoje, caros leitores, buscando atuar na área de
informação tecnológica, dispomos de três revistas, sendo esta,
a Concreto & Construções, uma revista eletrônica e impressa, e
outras duas revistas eletrônicas científicas, que são: a Revistas
IBRACON de Estruturas e a Revista IBRACON de Materiais,
produzidas em português e inglês.
Outro produto do Instituto é o Concreto Brasil, uma base
de dados que tem por objetivos levantar junto ao meio técnico
as necessidades de pesquisa e desenvolvimento, atuar junto aos
órgãos de pesquisa e desenvolvimento estaduais e federais, para
criar mais espaço para as pesquisas sobre o concreto e intermediar,
coordenar e gerenciar pesquisas de interesse das indústrias ligadas
ao concreto. É uma forma do instituto contribuir para otimizar
recursos produzindo tecnologia nas áreas em que isto se faz mais
necessário, agregando valor às instituições e ao país.
Visando divulgar as pesquisas e os estudos de vanguarda,
valorizando a atividade científica e a produção de nossas
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universidades, o Banco de
Teses e Dissertações é um
grande banco de dados que
dissemina o conhecimento,
além de proporcionar
visibilidade aos autores, se
constituindo de um grande
acervo aos associados e toda a
sociedade brasileira.
De forma a atuar na
linha da educação especializada,
o Programa MasterPEC – Programa
Master em Produção de Estruturas de Concreto é um sistema
de cursos/disciplinas de educação continuada, que objetiva o
desenvolvimento e a difusão do conhecimento em projeto,
materiais, controle, produção, inspeção, diagnóstico, proteção
e reabilitação de estruturas de concreto, disponibilizando
os avanços tecnológicos na área com uma visão sistêmica e
integradora das estruturas, para o desenvolvimento econômico e
social, promovendo a ética e a responsabilidade social.
Não poderia deixar de mencionar neste espaço, um
novo projeto do Instituto a serviço do desenvolvimento de nosso
país – o programa de certificação de mão-de-obra na área de
concreto. Este programa está em fase avançada e deverá receber
aprovação pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial, devendo ser efetivado em
breve. Trata-se de um marco na qualificação de profissionais,
implementado no momento em que o país está passando por um
“apagão de mão-de-obra”.
Para a cadeia do concreto e da construção civil do
Brasil, um momento especial são os nossos congressos anuais,
oportunidade na qual estas linhas de trabalho convergem e se
mostram em sua plenitude. Nosso congresso consagrou-se
como o maior evento do hemisfério sul na área de concreto e
seus materiais.
Como poderá ser apreciado pelo leitor, nesta edição
desta revista, o 49º Congresso Brasileiro do Concreto, realizado em
Bento Gonçalves em setembro último, foi um verdadeiro sucesso,
com diversos registros de elogios a sua organização.
Especial desafio desta nova Diretoria é a realização
do 50º Congresso Brasileiro do Concreto, o qual tende a ser uma
referência desta história. Estima-se um verdadeiro recorde de
participações de congressistas, expositores e patrocinadores.
O qüinquagésimo Congresso Brasileiro do Concreto
está sendo preparado cuidadosamente pelas Diretorias Nacional e
Regional da Bahia. Além de palestrantes nacionais e estrangeiros,
dos painéis de assuntos atuais e controversos, serão realizados dois
workshops paralelos ao congresso, o “Brazilian International RCC
Symposium” e o “Melhores Práticas em Pavimentos de Concreto”.
Além do congresso propriamente dito, a FEIBRACON –
Feira Brasileira das Construções em Concreto estará sendo
aberta à cadeia da construção civil e esperamos receber mais
de 5.000 visitantes.
Esperamos por todos em Salvador, não só para o 50º
Congresso Brasileiro Concreto, mas para um grande encontro
dos profissionais que fizeram o IBRACON chegar até aqui, com
muita credibilidade junto à cadeia da construção civil nacional
e aos parceiros internacionais. Esta será, sem dúvida, uma
oportunidade ímpar para rever amigos e ampliar nossas redes de
relacionamento, além de participar de um dos maiores eventos
técnico-científicos do mundo, acompanhando as tendências de
produtos e serviços.
Você faz parte desta história. Programe-se e venha
compartilhar com toda a família IBRACON este cinqüentenário do
maior evento da engenharia brasileira.

