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EdItORIAl

a
o final de nossa gestão à frente do instituto Brasileiro do concreto no período de 2011 a 2013, é 

importante prestar contas aos nossos associados sobre as diversas atividades desenvolvidas. antes de 

mais nada, gostaria de agradecer o apoio e o trabalho voluntário e abnegado dos nossos diretores, que, 

diante de suas possibilidades, doaram seu precioso tempo e prestígio ao nosso instituto. sem eles, seria 

impossível alcançarmos as realizações dos últimos anos. um agradecimento especial também deve ser estendido 

aos nossos funcionários e secretarias pela sua dedicação e motivação no desenvolvimento de suas atividades.

Podemos iniciar o nosso relato pela própria Revista concreto & construções. ela foi totalmente reformulada e sua 

qualidade editorial avançou bastante com o apoio dos seus oferecedores. O trabalho incansável do nosso diretor 

de Publicações (eng. Hugo Rodrigues) e do Presidente do comitê editorial (Prof. Paulo Helene) foi imprescindível 

para evolução alcançada.

também avançamos bastante na reorganização dos nossos cursos e dos nossos comitês técnicos. Neste sentido, 

o apoio e a competência das diretorias técnica (engª inês Battagin) e de cursos (engª Íria doniak) têm sido 

fundamentais para o iBRacON. certamente, as sementes que foram lançadas neste período frutificarão com vigor nos próximos anos, trazendo 

importantes conquistas para nosso instituto. cabe aqui ressaltar o trabalho da nossa diretoria de certificação (engª Roseni cezimbra), que tem 

promovido uma ampla reorganização interna de nosso programa de certificação e qualificação de mão de obra. um setor vital para o iBRacON 

e para o nosso país. 

Não podemos esquecer da dedicação do nosso diretor de eventos (eng. luiz Prado) e todos os membros dos comitês científico e organizador do nosso 

congresso Brasileiro do concreto. Nosso congresso chega à sua 55ª edição, sempre trazendo recordes de participação e novidades nas competições 

estudantis e nos cursos técnicos oferecidos durante sua realização. O evento em Gramado não será diferente. aproveitamos para agradecer o apoio 

da nossa Regional do Rio Grande do sul, liderada pelo competente Prof. Bernardo tutikian, pelo oferecimento de mais uma etapa do nosso evento. e 

já podemos ir nos programando para o próximo ano em Natal. em 2014, retornamos com toda garra ao Nordeste do Brasil.

Nossas finanças estão sob controle, sempre administradas de forma competente e regrada pelos nossos diretores tesoureiros (eng. cláudio 

sbrighi e carlos Massucato). a eles, nosso reconhecimento pelo excelente trabalho realizado ao longo dos últimos anos. O iBRacON só é viável 

graças ao seu trabalho transparente e preciso. O mesmo pode ser estendido para o trabalho feito pelo Prof. José luiz antunes de Oliveira e souza, 

editor da Revista iBRacON de estruturas e Materiais (Riem), agora indexada na base scielo, e pelo eng. Julio timerman, que encampou e participa 

das atividades do Programa de certificação e Qualificação de Pessoal do iBRacON.

temos procurado divulgar as atividades do iBRacON cada vez mais por meio de cooperação com nossos associados mantenedores e coletivos e 

também com nossas entidades parceiras. cabe destacar, neste sentido, o apoio da aBcic (associação Brasileira da construção industrializada de 

concreto), da aBcP (associação Brasileira de cimento Portland), da aBesc (associação Brasileira das empresas de serviços de concretagem), da 

sOBRateMa (associação Brasileira de tecnologia para a construção e Mineração), da aBece (associação Brasileira de engenharia e consultoria 

estrutural), da aBMs (associação Brasileira de Mecânica dos solos) e do cBt (comitê Brasileiro de túneis), da aBPe (associação Brasileira de 

Pontes e estruturas), e tantas outras, que nos possibilitaram participar e apoiar importantes eventos para o nosso setor ao longo deste ano. 

dentre eles, cabe destacar a Road expo, a construction expo e o concrete show. em todos eles, o iBRacON procurou estar presente para divulgar 

o concreto por meio dos nossos livros e revistas, dos nossos cursos e nossas atividades técnicas de normalização e certificação. também em 

relação ao trabalho de divulgação, temos procurado reestruturar e valorizar o trabalho de nossas Regionais. foram introduzidas novas regras 

de gestão por meio de planos de atividades e relatórios anuais e também lançamos o nosso Kit Regional, com material de apoio para os 

dirigentes locais. com isso, temos procurado incentivar cada vez mais o desenvolvimento de atividades locais por meio de workshops, de cursos 

e qualificação de mão de obra. exemplos disso são as novas administrações à frente das Regionais do Rio de Janeiro e do Pará.

contudo, o iBRacON tem muito mais a realizar e conquistar no futuro. estou certo que, com o trabalho dedicado de nossos diretores e do apoio 

incondicional dos nossos associados e parceiros, teremos importantes realizações futuras no nosso incansável trabalho para o aprimoramento 

do cONcRetO e da cadeia da construção no nosso país. 

Meu sincero agradecimento a todos que me auxiliaram a doar minha singela contribuição neste sentido como seu Presidente. Para mim, tem 

sido uma honra participar do crescimento e fortalecimento do nosso instituto Brasileiro do concreto!

túlio N. Bittencourt
PrESidEntE do iBracon E ProfESSor da EScola Politécnica da usP l
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