u editorial

Avançar sempre!
Caro leitor,

N

esta edição da Revista CONCRETO & Cons-

em nossa última reunião

truções, veículo oficial do IBRACON, temos

de diretoria

artigos interessantíssimos focados no uso da

A hora continua sendo

informática como ferramenta imprescindível

de cautela, mas a organi-

na melhoria dos processos inseridos na Ca-

zação do 59º Congresso

deia Produtiva do Concreto, tema de capa da edição.

Brasileiro do Concreto

Esses artigos corroboram que nossa revista é uma refe-

(59º CBC), que irá acon-

rência na Comunidade Técnica, por contar com um Comitê

tecer em Bento Gon-

Editorial de Profissionais sempre empenhados em propor-

çalves/RS de 31/10 a 03/11/2017, está a pleno vapor, com

cionar aos associados do IBRACON e demais leitores uma

todas as diretorias firmemente empenhadas em apoiar este

constante divulgação dos temas mais atuais que orbitam a

importante evento. Temos a certeza de que as diversas ses-

nossa Cadeia Produtiva do Concreto. O tema da informá-

sões e demais atividades técnicas neste evento atrairão um

tica aplicada ao concreto foi pautado para duas edições

grande público – recebemos para esta edição impressio-

consecutivas justamente pela qualidade e quantidade de

nantes 1634 resumos de trabalhos técnico-científicos, su-

artigos submetidos para publicação.

perando em muito o número médio de resumos das últimas

Em contrapartida,, não podemos deixar de mencionar a

edições, sempre abaixo dos mil. Este fato assegura a todos

grave crise econômica que assola o nosso país desde 2015

da organização do evento que o 59º CBC será sucesso de

e que ainda está longe de terminar, por mais otimista que

público, repetindo o sucesso visto em Belo Horizonte.

eu seja.

Mas o IBRACON não é só o nosso evento anual!!. Temos

Eu poderia ficar discorrendo a vocês números setoriais

inúmeras outras ações em curso e todas as diretorias es-

sobre a redução da atividade na Construção Civil, com

tão firmemente empenhadas em cumprir suas respectivas

uma consequente redução no consumo de concreto, mas,

metas, emprestando ao Instituto o necessário apoio para

como todos sabem, a crise não é setorial. Ela impactou em

viabilizar os demais projetos.

todos os sistemas construtivos, que estão experimentando

Um dos mais importantes refere-se ao fortalecimento de

uma sensível redução em suas respectivas demandas.

nossas Regionais, cuja adequação administrativa já está

A consequência disso tudo ainda é imprevisível, mas ob-

em processo de implantação, fazendo com que elas te-

serva-se um movimento de aquisição de empresas tradi-

nham autonomia para realização de workshops e even-

cionais nacionais por empresas estrangeiras, que se apro-

tos locais.

veitam da delicada situação da nossa economia para se

É nossa intenção realizar visitas mensais em 2017 a cada

instalar no nosso país , como sempre foi a meta de várias

Regional, fazendo não só uma divulgação institucional de

dessas empresas.

nossa entidade, bem como promovendo palestras técni-

Corremos um real perigo de relegarmos a um segundo plano

cas, com o apoio de renomados profissionais que presti-

toda uma tradição e conquistas técnicas da nossa engenharia.

giam nosso Instituto.

O IBRACON está sensível a esta complexa situação e con-

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

tinuará sendo sempre a Entidade com um viés eminente-

terando que o IBRACON continuará trabalhando e sempre

mente técnico, voltada à defesa do uso racional e susten-

se renovando para atingir a tão sonhada meta que sempre

tável do concreto, assim como à preservação de toda a

o norteou:

história e tradição do concreto no Brasil.
Apesar do cenário pessimista, o Instituto encerrou 2016 com

Avanço Concreto – Hoje e Sempre!!!!

uma situação absolutamente estável, repetindo os números
apresentados no final de 2015. Face ao atual cenário nacional, este fato é de extrema importância, sendo destacado
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