u editorial

IBRACON: sentimento de
dever cumprido e saudades
Caro leitor,

E

stamos lhe enviando a 80ª edição da

o futuro do IBRACON. O

nossa Revista CONCRETO & Constru-

envolvimento das novas

ções. Nessa edição, estamos enfocan-

gerações

do o tema “Obras de Arte em Concreto”.

mental para a continuidade do nosso Instituto no futuro.

Tenho servido o IBRACON em sua Diretoria desde 2003.

será

funda-

Eu continuarei a atuar no Conselho do IBRACON, de onde
espero poder continuar contribuindo para o seu progresso.

Naquela época, fui convidado pelo então Presidente, Professor Paulo Helene, a assumir uma das diretorias, se não

Tivemos várias conquistas ao longo desses anos: os nossos

me engano a diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento. De-

livros se tornaram referências no ensino de Engenharia no Bra-

pois atuei também nas Diretorias de Eventos e Publicações.

sil; a nossa Revista CONCRETO & Construções se consolidou
como um veículo de qualidade e profissionalismo com o apoio

Foi e tem sido uma experiência enriquecedora e bastante gra-

de importantes empresas do setor; a nossa Revista IBRACON

tificante para mim estar sempre presente nas ações do nosso

de Estruturas e Materiais (RIEM) também se consolidou como

Instituto Brasileiro do Concreto nos últimos 13 anos. Depois de

um importante veículo técnico-científico, indexado e reconhe-

minhas contribuições nas referidas diretorias, nas gestões do

cido pelos nossos órgãos de controle e fomento; os nossos

Professor Paulo Helene e do Engenheiro Rubens Bittencourt,

Comitês Técnicos se tornaram uma realidade em função da

fui eleito Vice-presidente do IBRACON. Nesta fase, trabalhei

reorganização promovida pela nossa Diretoria Técnica e de

sob o comando do Professor José Marques Filho, o nosso Pre-

parcerias importantes com outras entidades, além do esforço

sidente naquela época. Aprendi muito com o Paulo, com o Ru-

de seus membros; o nosso evento se consolidou como um

bens e com o José Marques. Agradeço muito a eles por terem

grande, senão o maior, evento técnico na área da construção

se tornado meus grandes amigos e companheiros nas ativida-

civil no Brasil; e os nossos Concursos Estudantis também se

des do IBRACON. Em 2012, fui eleito Presidente do IBRACON

diversificaram e tem atraído sempre a participação vigorosa e

e, em 2014, reeleito para um mandato final de mais dois anos.

entusiasmada de diversas instituições e estudantes.

O tempo voa e já chegamos ao fim deste segundo man-

Fizemos também parcerias internacionais importantes

dato. Agora em outubro de 2015, um novo Conselho foi

com a RILEM (International Union of Laboratories and Ex-

eleito, tendo a missão de indicar o nosso novo Presidente

perts in Construction Materials, Systems and Structures) e

até o final do ano, para um mandato de dois anos. A par-

o ACI (American Concrete Institute), o que nos expõe de

ticipação e engajamento de todos são fundamentais para

forma definitiva no espaço internacional. Nossas parcerias
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com diversas entidades no Brasil foram intensificadas e

valorosos funcionários, sem os quais o trabalho voluntário

temos tido muitas conquistas através delas.

que desenvolvemos não seria possível.

No final de outubro, realizamos o 57º Congresso Brasileiro do

Tenho a sensação do dever cumprido e agradeço a Deus pela

Concreto (57CBC), em conjunto com a nossa FEIBRACON

oportunidade que tive de servir ao IBRACON. Já estou com

(Feira Brasileira das Construções em Concreto), na paradisí-

um pouco de saudade da batalha, mas considero importantís-

aca cidade de Bonito. O IBRACON foi criado em 1972 e tem

simo a renovação dos nossos quadros e de nossas perspecti-

realizado todas essas edições do evento ao longo dos últimos

vas. Desejo todo o sucesso ao nosso futuro presidente.

anos de forma contínua, nos primeiros anos com dois eventos anuais. E continuaremos assim nas próximas edições do

Aproveito mais uma vez para agradecer a você, leitor e

evento em Belo Horizonte, em Goiânia e em Foz do Iguaçu.

associado, pelo seu apoio ao IBRACON.

Gostaria, antes de encerrar, manifestar meus agradeci-

O IBRACON precisa da sua participação e do seu entu-

mentos a todos os membros da Diretoria do IBRACON,

siasmo para construirmos um Instituto cada vez melhor e

que me acompanharam e me auxiliaram nos últimos anos

mais forte! Participe!
TÚLIO N. BITTENCOURT

na condução do IBRACON. Também é importante manifestar o meu agradecimento especial aos nossos poucos e

Presidente

do

IBRACON

Revista CONCRETO & Construções
A revista CONCRETO & Construções é o veículo impresso oficial do IBRACON.
De caráter científico, tecnológico e informativo, a publicação traz artigos, entrevistas,
reportagens e notícias de interesse para o setor construtivo e para a rede de ensino e pesquisa
em arquitetura, engenharia civil e tecnologia.
Distribuída em todo território nacional aos profissionais em cargos de decisão, a revista é a
plataforma ideal para a divulgação dos produtos e serviços que sua empresa tem a oferecer ao
mercado construtivo.

PARA ANUNCIAR
Tel. 11- 3735-0202
arlene@ibracon.org.br
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