Concreto e o Homem

I

ndubitavelmente, o IBRACON consolidou sua imagem como entidade que promove a excelência técnica e como um
vetor para a disseminação do conhecimento do
concreto no Brasil. É um
ponto de encontro importante para o debate
responsável da tecnologia do concreto, nucleando novas ideias e processos.
Este sucesso esconde uma
meta importante do instituto
que é um aumento da inclusão da
comunidade da engenharia civil em seus processos, capilarizando suas conquistas para
toda a comunidade técnica nacional. Iniciando um novo ano, para cumprir este objetivo,
a Diretoria foca suas atenções em algumas
atividades que considera vitais para o fortalecimento do IBRACON:
n Aumento dos associados através de maior
representatividade nas diretorias regionais;
n Ampliação de fóruns de discussões técnicas,
com a ativação de comitês técnicos, aliada
a encontros para disseminação de soluções
e debates de temas importantes com a comunidade técnica;
n Aderência às políticas de sustentabilidade e
criação de índices para avaliar os progressos
importantes do setor do concreto no caminho de um desenvolvimento econômico social sustentável;
n Participação no desenvolvimento da normalização brasileira e internacional sobre toda a cadeia produtiva do concreto,
criando material de suporte para a melhor
compreensão e disseminação dos conceitos
das normas;
n Aumento da geração de publicações especializadas, envolvendo a academia e o sistema produtivo, com esforço no desenvolvimento de revista indexada com padrão
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internacional, aliada aos fundamentais
textos de formação e difusão através de livros, boletins técnicos,
comunicações eletrônicas e revistas de divulgação técnica;
n Apoio a cursos relativos à
cadeia produtiva do concreto, juntamente com treinamento e certificação de mão
de obra, visando aumentar
a eficiência e a inclusão de
todos os intervenientes no processo produtivo do concreto;
n Crescimento
das ferramentas
eletrônicas disponíveis aos associados,
com disponibilidade de treinamento, painel de
cursos e eventos, divulgação de novas publicações e resumos de resultados dos debates em
desenvolvimento.
O estudo de um material versátil como o
concreto, com custo módico, matéria-prima
abundante, se faz necessário para a satisfação das necessidades de infraestrutura da
sociedade, tendo como foco o ser humano.
Os desafios gerados pelo desenvolvimento
da tecnologia do concreto, com aumento das
possibilidades de aplicação, melhoria contínua de suas propriedades físicas e de sua
durabilidade, ajustando cada vez mais seus
processos em busca de uma economia sustentável, fazem parte da criação de uma sociedade mais justa, com infraestrutura disponível para todos como forma de garantia de
vida digna aos brasileiros.
Este sim é um desafio digno do IBRACON, tendo
a certeza de que o ponto central da engenharia
é o homem. Portanto, uma participação cada
vez mais intensa e colaborativa de todos os
atores da cadeia produtiva do concreto é mais
do que importante, é essencial para dar sentido à existência do Instituto.
José Marques Filho
Diretor-Presidente do IBRACON
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