O Congresso Brasileiro do Concreto é
hoje um dos mais importantes fóruns técnicos
da engenharia civil nacional, representando
um veículo para o encontro e troca de idéias
da comunidade envolvida em todas as etapas
produtivas do concreto. Este ano, em Curitiba,
de 6 a 10 de outubro, espera-se que sua 51ª
edição permita um aprofundamento das questões
técnicas discutidas, com criação de contatos
importantes dos pontos de vista técnicos e
pessoais.
O Congresso já recebeu centenas de
artigos importantes, cuja apresentação e
discussão representarão, sem dúvida, um ganho
técnico considerável a todos os participantes.
Juntamente com o 51º CBC, estão previstos
outros quatro eventos, debatendo assuntos
atuais que necessitam de reflexão cuidadosa
da comunidade técnica. O primeiro discute a
sustentabilidade da cadeia de produção das obras
de concreto. Sem dúvida nenhuma, a questão
da sustentabilidade irá permear por todas as
etapas dos processos produtivos em escala
global, incidindo de maneira muito aguda nos
empreendimentos de infraestrutura, os quais têm
uma necessidade muito intensa de aplicação do
concreto como material de construção. Espera-se
como resultado deste encontro uma discussão
corajosa dos conceitos envolvidos, procurando
visualizar caminhos e diretrizes para a questão
de sustentabilidade de empreendimentos em
concreto. Outros dois encontros estudarão
particularidades da aplicação do concreto na
indústria do petróleo e na de geração de novos
empreendimentos hidrelétricos. Essas duas
indústrias são fundamentais para a sociedade
organizada, gerando várias discussões em âmbito
técnico e social, num momento de intensa
necessidade energética do país, que demanda
desenvolvimento tecnológico e capacitação
técnica especializada. Conjuntamente com todos
esses eventos, ocorrerá o VII Simpósio EPUSP sobre
Estruturas de Concreto, cujos resultados já estão
sedimentados no meio técnico, representando um
ponto de excelência na sua área de atuação.
Tão importante como esses eventos
mencionados, a FEIBRACON, com nossos

patrocinadores
apresentando
tecnologias de
ponta, gera um
balcão para discussão
de novas soluções
e novos negócios. A
Feira ocorrerá num local
privilegiado, na EXPO UNIMED
Curitiba, um espaço moderno
e funcional, digno de figurar
dentre os melhores centros de exposição do
país e com padrão semelhante aos melhores
do mundo. Espera-se estender a visitação ao
público, mostrando a enorme diversidade e
desenvolvimento da indústria do concreto.
Numa oportunidade de congraçamento
dessa magnitude, espera-se que o evento seja
muito mais que técnico. Espera-se que também
seja focado nas pessoas, com atividades de
desenvolvimento humano e cultural. Curitiba, com
seus 26 parques, 81 milhões de metros quadrados
de área verde preservada, com seu charme
europeu, é palco que permitirá, com certeza, o
desenvolvimento dos melhores sentimentos de
camaradagem e de amizade, regados por uma
diversidade de restaurantes, barzinhos e pontos
de encontro agradáveis. Encontra-se próximo a
um dos trechos mais preservados da Serra do Mar,
contando com infra-estrutura viária desenvolvida,
bom aeroporto e hotéis agradáveis. Uma mistura
de tradições européias criou um caldeirão
cultural com linguagem própria, pratos típicos e
comportamento vibrante. Santa Felicidade e seus
restaurantes, o Batel e seus barzinhos, a Boca
Maldita e seu café aguardam a todos, contando
que todos experimentem um bom barreado, uma
carne de onça e pinhão, regados pelas bebidas
típicas da região.
No espírito de otimismo gerado pela
minha participação nos eventos anteriores do
IBRACON, gostaria de convidar a comunidade
envolvida em obras de concreto e suas respectivas
famílias para serem nossos hóspedes no 51º
Congresso Brasileiro do Concreto, que, com
certeza, procurará a excelência técnica e de
relacionamento humano. Aproveito o momento
para agradecer a Comissão Local, ao apoio da
Diretoria, cujos esforços têm permitido que o
evento esteja com andamento adequado; e
agradeço, principalmente, aos patrocinadores, sem
os quais o evento seria impossível.
Prof. Dr. José Marques Filho
Diretor Regional IBRACON
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