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u editorial

N
esta edição da Revista CONCRETO & Cons-

truções, veículo oficial do Instituto, o tema 

principal é obras de infraestrutura, com artigos 

muito interessantes e uma imperdível entrevis-

ta com o secretário estadual de Infraestrutura 

e Meio Ambiente, Marcos Penido.

Inicialmente, não podemos deixar de mencionar a grave e 

inédita crise que assola o nosso país, em função da pande-

mia da COVID -19, decretada pela OMS, vitimando indistinta-

mente nossos conterrâneos. Estamos há mais de dois meses 

em isolamento social, trabalhando em home office, mas a 

tragédia ainda está longe de terminar....

Poderia discorrer sobre números setoriais de redução da ati-

vidade na Construção Civil, com  consequente redução no 

consumo de concreto, mas, como todos sabem, a crise não 

é setorial. Ela impactou  toda a  cadeia produtiva, que experi-

menta uma sensível redução em suas respectivas demandas. 

O IBRACON está sensível a esta complexa situação e conti-

nuará sendo sempre a Entidade com um viés eminentemen-

te técnico-científico, voltada para a defesa do uso racional 

e sustentável do concreto, assim como de preservar toda a 

história e tradição do Concreto no Brasil.

A consequência da pandemia é imprevisível, mas observam-

-se iniciativas como a do Ministério da Infraestrutura, que 

anunciou que o Coronavírus não afetará obras de infraes-

trutura nem Concessões. A publicação cita que “Obras de 

construção, pavimentação, restauração e manutenção de 

pavimentos seguem em todo o Brasil através do Departa-

mento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A 

pasta também prepara uma carteira de projetos que será 

implementada no momento que a crise terminar”, informa o 

Ministério.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(DNIT) reforça, em comunicado enviado pela assessoria de 

imprensa em 24 de abril último, que as obras de infraestru-

tura no Brasil estão dentro do cronograma previsto, apesar 

da necessidade de adaptações nos locais de trabalho em 

função das orientações de saúde e segurança por conta da 

pandemia. (fonte: Revista Globo Rural 29/04/2020).

As mesmas iniciativas são observadas pelas autoridades  

estaduais e municipais 

que veem no investi-

mento contínuo em in-

fraestrutura uma maneira 

sustentável de prover a 

retomada da economia.

Apesar do cenário incerto e extremamente pessimista, nossa 

entidade não parou! A diretoria, comandada pelo nosso Pre-

sidente, Prof. Paulo Helene, tem se reunido regularmente e 

todos os seus membros estão firmemente empenhados em 

levar à frente as várias ações em curso do IBRACON.

A hora continua sendo de cautela, mas a organização do 

62º CBC, que irá acontecer em Florianópolis/SC em março/

abril de 2021, está a pleno vapor, com todas as diretorias 

firmemente empenhadas em apoiar este importante evento. 

Temos a certeza de que as diversas sessões e demais ativi-

dades técnicas neste evento atrairão um grande público.

Conectado ao evento de Florianópolis no início de 2021, o 

IBRACON está formatando uma atividade, na modalidade 

virtual, em setembro deste ano, destinada a nossa comu-

nidade técnica, propiciando aos inúmeros profissionais que 

submeteram um número recorde de artigos para a Comissão 

Científica do 62º CBC seu devido encaminhamento. 

A hora é de cautela, mas ao mesmo tempo, é hora de reagir e 

de nos manifestarmos, porque o potencial do Brasil é de ser 

uma grande Nação. Nós somos uma potência regional, con-

tando com uma Comunidade Técnica do mais alto gabarito,  

fatores fundamentais para o desenvolvimento sustentado.

Atrevo-me a fazer uma comparação entre os Advogados, 

que são operadores do Direito (“sem Advogado não se faz 

Justiça”) e a Engenharia,  instrumento fundamental do desen-

volvimento, sendo os Engenheiros verdadeiros indutores do 

Desenvolvimento (“Sem Engenheiros não se faz Desenvolvi-

mento Sustentável da nossa Infraestrutura”).

Despeço-me, desejando a todos uma profícua leitura e reite-

rando que o IBRACON continuará trabalhando e sempre se 

renovando para cumprir sua missão institucional.

JÚLIO TIMERMAN

Vice-Presidente | Gestão 2019-2021 

Temos que ir em frente, 
apesar do coronavirus!!!
Prezados Associados do IBRACON e demais 
leitores da nossa Comunidade do Concreto, 
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