É com prazer que assumi, por solicitação da
nova Diretoria do IBRACON, a função de Presidente do
Comitê Editorial da Revista Concreto & Construções.
Desta forma, estarei colaborando, junto ao Jornalista
Fábio Luis Pedroso, na elaboração dos próximos
números da nossa revista.
A Revista Concreto & Construções consolidouse nos últimos anos como o principal veículo de
comunicação do IBRACON. Graças à determinação
e competência do Prof. Paulo Helene, essa revista
ganhou uma clara linha editorial e tem procurado
valorizar os diversos segmentos da cadeia do concreto
que participam ativamente do IBRACON. Foram
introduzidas novas seções ao longo dos últimos anos
para abordar sempre um tema de destaque em cada
edição. Pretendemos manter a qualidade alcançada e
procurar introduzir melhorias e as sugestões dos nossos
associados na medida do possível.
Nesta edição, o tema de capa abordado é o
“Diagnóstico e Recuperação de Estruturas de Concreto”.
São apresentados vários exemplos de aplicação de
métodos modernos e atuais para a reabilitação, o reparo
e o reforço de estruturas de concreto. É importante
salientar que uma abordagem sobre patologias e
métodos de recuperação não denigrem a imagem do
Concreto, muito pelo contrário. As tecnologias atuais
de reparo e reforço só deixam clara a versatilidade
de nosso material do ponto de vista de conservação
e manutenção, mas também de adaptação a novas
necessidades de utilização e segurança. Nossas
estruturas são duráveis e também dispõem de métodos
apropriados de reparo e reforço quando necessários.
Todo este esforço de divulgação do concreto,
promovido pelo IBRACON, desde sua criação, só é
possível devido ao apoio de nossos associados. Portanto,
a participação dos sócios de diferentes categorias por
meio de artigos, de anúncios, de sugestões e também
de críticas, é essencial para o contínuo aprimoramento
de nossa revista. Convidamos a todos a nos contatarem
sempre que necessitarem auxílio na divulgação de
algum assunto importante ou mesmo para colaborar
com nossa revista.
Procuramos também introduzir um novo
Comitê Editorial, de forma a dar um descanso a
nossos últimos colaboradores, com os quais temos
uma dívida impagável, e dar uma oportunidade para
novos conselheiros e suas idéias. Agradecemos desde
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Compromisso
com a
excelência
e a qualidade

já a contribuição e a
dedicação dos nossos
novos membros do
Comitê Editorial, que
aceitaram doar seu tempo
e trabalho em prol do
nosso instituto.
O IBRACON tem
procurado nos últimos anos atuar
na promoção e na valorização de
nossos profissionais, associações,
empresas, universidades, institutos de pesquisa e todos
aqueles que, de alguma maneira, participam da cadeia
produtiva ligada ao Concreto. Neste momento singular
da Engenharia Civil no Brasil, aproveitamos para
lembrar a todos da importância de nosso compromisso
com a qualidade da engenharia e das construções que
deixaremos para as futuras gerações brasileiras. Este
momento, longamente esperado por nosso meio, tem
que ser celebrado e aproveitado por todos como uma
oportunidade única de promovermos a valorização
definitiva da nossa engenharia. Cabe, contudo, ressaltar
a importância do contínuo aprimoramento pessoal e
empresarial com
um olho no futuro e nas perspectivas positivas que temos
pela frente. O IBRACON tem claro o compromisso de
promover e buscar a excelência e a qualidade, mesmo
que para isso seja necessária a promoção de debates e de
disputas acirradas de idéias e de abordagens distintas.
O ponto máximo da atuação permanente do
IBRACON é o nosso consagrado Congresso Brasileiro do
Concreto! Neste ano de 2008, estaremos realizando a
qüinquagésima edição do “Maior Evento Tecnológico
e Científico da Engenharia Nacional”. O 50º Congresso
Brasileiro do Concreto será realizado em Salvador, na
Bahia, entre os dias 4 e 9 de Setembro próximo.
Além das diversas atrações do nosso evento,
como as palestras de especialistas renomados, os temas
controversos, os cursos de atualização, e a apresentação
de artigos técnicos com várias novidades, serão
realizados dois workshops paralelos, o “1st Brasilian
International RCC Symposium” e o “Melhores Práticas
em Pavimentos de Concreto”.
A quarta edição da nossa Feira Brasileira
das Construções em Concreto (FEIBRACON) estará
sendo aberta à cadeia da construção civil nacional.
Esperamos receber por volta de 10.000 visitantes. Este
ano, possibilitaremos também a visita à FEIBRACON
do público interessado em geral, sem a necessidade
de sua participação no evento em si. Esta é uma forma
de tentar atrair uma maior atenção à importância do
concreto no desenvolvimento sustentado de nosso país,
promovendo suas diversas e amplas aplicações!
O momento é de alegria e muito trabalho!
Vamos nos dar a oportunidade de juntos comemorarmos
e celebrarmos este momento em Salvador no próximo
50CBC! Participe!
O IBRACON e a Bahia lhes esperam de braços
abertos.

