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Conquistas 
e próximas 
realizações

Foi com grande satisfação e 
dedicação que organizamos e realizamos 
o 50º Congresso Brasileiro do Concreto, 
em conjunto com a IV FEIBRACON, no 
último mês de Setembro, em Salvador na 
Bahia. Esse evento significa uma conquista 
memorável para uma instituição como 
o nosso IBRACON, afinal não são muitas 
as instituições no Brasil que conseguiram 
chegar a um número tão expressivo  de 
eventos como este. Porém, mais do que 
números é preciso ter consciência da 
importância que o nosso evento atingiu 
nos últimos anos, já que temos conseguido 
unir interesses da indústria do concreto, em 
seus diversos segmentos, àqueles das áreas 
de inovação tecnológica e de formação 
de novos recursos humanos presentes em 
instituições de ensino e pesquisa.

Não é necessário dizer que batemos 
todos os recordes neste último evento: 
número de resumos submetidos, número de 
artigos publicados e apresentados, número 
de participantes, número de palestrantes, 
número de visitantes à nossa feira e 
número de expositores. Lançamos um livro 
importantíssimo para o nosso meio técnico, 
organizamos dois simpósios internacionais 
com o apoio da CAPES e do CNPq, 
realizamos inúmeros cursos de atualização 
técnica durante o evento. Tudo isto nos 
deixa bastante contentes e orgulhosos do 
progresso que temos feito nos últimos anos, 
mas o IBRACON não pode parar por aí, 
precisamos fazer sempre mais pela cadeia 
produtiva do concreto e não podemos nos 
contentar com números. Temos noção exata 
da importância do IBRACON como uma 
instituição isenta e imparcial na discussão de 
temas de interesse do nosso meio e, neste 
sentido, podemos fazer e faremos muito 

mais no futuro. 
As próximas ações 
do IBRACON nas 
áreas de certificação 
de mão-de-obra e 
no desenvolvimento 
e fortalecimento de 
comitês técnicos contínuos 
e permanentes deixarão claro 
nosso compromisso com os nossos 
associados e o meio técnico nacional.

Aproveitamos para deixar aqui o 
nosso agradecimento sincero e fraterno 
aos nossos companheiros da Bahia que, 
capitaneados pelo Engo. Minos Trócoli 
de Azevedo, nos propiciaram momentos 
inesquecíveis naquela terra abençoada. 
Desejamos o mesmo sucesso aos nossos 
colegas de Curitiba que agora assumem a 
incumbência de realizar o nosso próximo 
evento no ano de 2009.

Uma maior participação dos nossos 
associados e o fortalecimento de nossas 
regionais são elementos vitais para o 
futuro do IBRACON. Temos desenvolvido, 
e tentaremos fazer mais ainda no futuro 
próximo, ações no sentido de deixar claras 
as vantagens da participação dos nossos 
associados nas atividades do IBRACON. 
Mas é sempre bom lembrar a importância 
dos nossos associados na realização dos 
compromissos do nosso instituto com a nossa 
área de atividades e nossa sociedade.

Sabemos que temos momentos 
desafiadores pela frente, mas certamente 
nossa área é um dos setores estratégicos 
para superação das dificuldades atuais e 
futuras. As necessidades do nosso país e do 
nosso planeta passam pelo estabelecimento 
de uma infra-estrutura moderna e 
sustentável, e temos noção da nossa 
contribuição e responsabilidade para solução 
desses desafios.

O IBRACON conta com sua 
participação e entusiasmo neste sentido!

túlio n. bittencourt 
diretor de eventos do ibracon 
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