REGIONAL AMAZONAS
Diretor Regional: Dr. Mauro Nunes de Melo

Palestrar em universidades, participar de reuniões em
instituições, afim de dar visibilidade ao IBRACON, e participar
dos congressos do IBRACON.

REGIONAL MATO GROSSO DO SUL
Diretora Regional: Me. Sandra Bertocini
Fevereiro- Criação de subgrupos de discussão sobre os concursos do IBRACON;
Março- Concretos Plásticos, consultor Eng. Idário Fernandes;
Março.1- Implantação CT, piso rígido de concreto com encontros mensais;
Abril- Evento: Encontro de tecnologia do concreto;
Abril.1- Três palestras institucionais nas semanas de Engenharia das universidades do Estado;

Julho- Laboratorista de concreto para artefatos, Eng. Idário Fernandes;
Novembro- Pisos cimenticios, Eng. Idário Fernandes;
Julho a Outubro- Organizar um evento durante o CBC em Bento Gonçalves em 2017, sobre
concreto seco (Artefatos de concreto).

REGIONAL SANTA CATARINA
Diretor Regional: Me. Joelcio Luiz Stocco
Participar de semanas acadêmicas, expandindo para outras cidades do Estado,
acompanhar a lista de associados, procurando recuperar antigos socios, bem como
promover a inclusão de novos, estar presente nas reuniões do SINDUSCON e
instituições de classe, promover entre o dia 27 e 31 de março o 1° Seminário Regional
IBRACON SC, que ocorrerá em Florianópolis, e terá como tema, ‘’Avanços
Tecnológicos do Concreto e Projetos para Construções Duráveis’’.

REGIONAL PARANÁ
Diretor Regional: Me. Cesar Henrique Sato Daher

Realizar dois eventos regionais, um em cada semestre, tendo como principal tema o
concreto autoadensável, realização de um concurso estudantil em conjunto com o grupo
IDD, participação e apoio em um maior número de eventos estudantis, semana da
engenharia, aplicar três cursos de extensão na região e planejar a viabilização técnica/
financeira do 60° CBC.

REGIONAL PERNAMBUCO
Diretor Regional: Dr. Romilde Almeida de Oliveira

Realizar reuniões e palestras, preferencialmente mensais, contatos e parcerias
com entidades ligadas a cadeia do concreto, trabalho junto a faculdades e centros
acadêmicos, para assegurar a imagem do IBRACON nestas instituições, realizar
um evento temático no segundo semestre de 2017 com a participação de diversos
palestrantes com duração de um dia em dois expedientes, difusão dos concursos
realizados pelo 48º CBC, incentivar à participação no 48 CBC e publicação de
trabalhos.

REGIONAL BAHIA
Diretor Regional: Dr. Francisco Gabriel S. Silva

Dia 29 a 31 de Março- Evento de Patologia e Recuperação de Estruturas.
Realizar evento de apresentação da nova Regional da Bahia em Salvador e Subregionais, participar da Semana de Engenharia das instituições de ensino superior da
regional Bahia/ sul/extremo sul, ministrando cursos e/ou palestras, promover cursos de
dimensionamento de estruturas e participar de eventos de engenharia na
universidades do Sertão e Recôncavo.

REGIONAL PARAÍBA
Diretor Regional: Dr. Gibson Rocha Meira

Abril- Colaborar na organização e participação da semana da construção civil, Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, João Pessoa- PB;
Junho- Colaborar na organização e participação do Congresso Internacional sobre
Patologia e recuperação de estruturas (CINPAR Juazeiro-CE);
Setembro- Colaborar na organização e participação do VI workshop de pesquisa do
centro de tecnologia da UFPB- João Pessoa- PB;
Outubro- Colaborar na organização e participar na semana da Ciência e Tecnologia do
Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Instituto Federal da Paraíba,
João Pessoa.

REGIONAL SÃO CARLOS
Diretor Regional: Dr. Ricardo Carrazedo

Ampliar a participação de estudantes nos concursos do IBRACON, promover eventos e
palestras na semana da engenharia civil e semana da arquitetura nas instituições de
ensino, participar de reuniões, conselhos e palestras junto às associações de
profissionais, divulgando o IBRACON e integrando membros a regional, além disso,
participar da edição do congresso anual de concreto.

REGIONAL RIO GRANDE DO SUL
Diretor Regional: Me. Roberto Christ

Os Diretores regionais entrarão em contato com a maioria das instituições e
universidades do estado do Rio Grande do Sul, para divulgar os concursos estudantis
realizados no congresso IBRACON, será realizado um evento regional
sobre tecnologia dos concretos, voltado para as empresas de pré-fabricados
e pré-moldados, Realização da III Competição de Pontes de Palito de
bambu, com inserção do material concreto, Curso de extensão com o intuito de
abordar todos os módulos da certificação do IBRACON, realização e organização do
59° Congresso Brasileiro do Concreto na cidade de Bento Gonsalves-RS, realização
de um curso de extensão destinado à capacitação e atualização de alunos e de
profissionais de engenharia.

REGIONAL ALAGOAS
Diretor Regional: Dr. Edward Louis de Mendonça Uchôa

A partir de março de 2017 - visita ás escolas de engenharia, Crea, SINDUSCON,
ADEMI com intuito, a pedir sugestão de temas para palestras e a apresentação do
IBRACON, em Abril de 2017 - Seminário "Boas Práticas na Execução de Estruturas“.

REGIONAL SERGIPE
Diretor Regional: Leonardo Medina Rosario
Março a Abril- Visitar empresas como, construtora união engenharia, empresas de projeto;
Maio a Junho - Participar de palestras, simpósios e workshops, sobre norma de
desempenho, durabilidade do concreto e patologia das construções;
Setembro- Participar de eventos institucionais em universidades, na semana da
Engenharia civil;
Outubro- Fazer visitas em empresas de Engenharia civil;
15/ Novembro- Estudantes sócios.

REGIONAL ESPÍRITO SANTO
Diretor Regional: Dr. João Luiz Calmon Nogueira da Gama

Ministrar cursos sobre manifestações patológicas nas estruturas de concreto,
participar do simpósio de pós- graduação em Engenharia civil da UFES, seminário
capixaba de manutenção em estruturas de concreto, segundo seminário capixaba
do BIM.

REGIONAL TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA
Diretor Regional: Dr. António Carlos dos Santos
Dr. Turibio José da Silva
10/02/2017- Palestrar na Universidade de Engenharia civil – UFU com apoio do
Sinduscon cujo tema será: “ Avaliação da resistência do concreto em estruturas
existentes’’, convidado palestrante Prof° Paulo Helene.
Organizar o 1° Seminário teórico experimental do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba Apoiar e participar das semanas de engenharia das instituições de
ensino superior da regional, contatar empresas do setor para com o argumento
dos benefícios fiscais, capitar recursos adicionais para a regional, Realizar
parcerias com empresas, de curso de capacitação na área de nossa atuação,
para que através do benefício de descontos, associados tenham valores de
curso reduzido;

REGIONAL MINAS GERAIS
Diretor Regional: Dr. Rodrigo Moysés Costa
Participar das reuniões da diretoria ao longo do ano, das semanas da
Engenharia em centros universitários, estar presente nas reuniões da câmara da
Indústria da construção da FIEMG, nas últimas sexta- feira de cada mês, realizar
palestras técnicas para alunos de graduação e pós-graduação e reuniões
Mensais do comitê técnico 402 ao longo do ano.

Regional Rio de Janeiro
Diretor Regional : Dr. Robson Dutra da Veiga
-Realizar eventos (palestras, encontros, debates e mesas redondas) para discussão de
assuntos técnicos de relevância aplicados ao setor;
-Participação em Grupos de Trabalho sobre assuntos técnicos da área em parceria com o
Clube de Engenharia do Rio de Janeiro e ABECE - Associação Brasileira de Engenharia e
Consultoria, Regional Rio de Janeiro;
- Elaboração do Glossário de Tecnologia do Concreto, em pareceria com o IBRACON
Nacional;
-Parceria com empresas de engenharia para captação de recursos para a Regional Rio de
Janeiro;
- Estabelecer relacionamento com entidades da sociedade civil (universidades, empresas
públicas e privadas e entidades de classe) em busca de parcerias que alavanquem o
desenvolvimento do setor;
- Estabelecer relacionamento com universidades para formação de equipes para
participação em torneios anuais da REIBRAC.

REGIONAL PARÁ
Diretor Regional: Dr. Sandoval José Rodrigues Júnior

REALIZAR O XXIV ENCONTRO REGIONAL DO IBRACON PROGRAMADO PARA OS DIAS
30/08, 31/08 E 01/09 DO 2017; O evento conta com a realização de CICLO DE PALESTRAS e a
realização de MINICURSOS , REALIZAÇÃO DE CICLO PERMANENTE DE PALESTRAS, COM
FREQUÊNCIA MENSAL, COM INÍCIO PREVISTO PARA ABRIL 2017; TRABALHAR NA CAPTAÇÃO
DE NOVOS ASSOCIADOS. META ESTABELECIDA: 8 (OITO).

