São José dos Campos, 22/05/2017
Prezados Colegas da IGS Brasil:
Neste momento em que nos aproximamos do final da atual gestão de nossa associação
e da Assembleia Geral em que a nova diretoria será escolhida, é com satisfação que
lhes escrevo para apresentar a nossa proposta para participação neste pleito.
Estamos nos apresentando como candidatos à composição do próximo Conselho
Deliberativo, em continuidade ao atual, para o biênio 2017–2019, com a seguinte
configuração:
André Estêvão Silva, Eng. MSc. (Ger. Técnico da Huesker) – Presidente
Maria das Graças Gardoni, Eng. DSc. (Profa. da UFMG) – Vice-Presidente
Victor Pimentel, Eng. MSc. (Dir. da Geosoluções Strata) – Vice-Presidente
Natália Correia, Eng. DSc. (Profa. da UFSCar) – Secretária Geral
Emerson Ananias, Eng. Esp. (Coord. Macservice / Maccaferri) – Tesoureiro
Quando nos apresentamos como candidatos ao pleito anterior, apresentamos uma
longa carta de intenções, carta esta totalmente coerente com os objetivos centrais da
IGS Brasil. Hoje, fazendo um levantamento das ações realizadas, vemos com muita
satisfação que o plano traçado foi integralmente cumprido.
Vejam quais foram as principais realizações da atual gestão:










Realização de 8 CBGs em diferentes cidades e instituições, com participação de
mais de 500 assistentes.
Organização de 5 workshops técnicos ou cursos temáticos
Realização de 2 edições do encontro anual Geossintéticos em Pauta, com bom
público em ambas.
A atual gestão estabeleceu 6 representantes regionais atuando em 4 regiões do
Brasil.
O website tem sido constantemente melhorado, com suas funcionalidades
ampliadas e seu conteúdo constantemente atualizado.
O contato com membros e representantes da IGS e de outros chapters,
especialmente os sulamericanos, tem sido prática constante e valiosa por distintas
finalidades.
A IGS Brasil trouxe, ao longo destes dois anos, 4 profissionais estrangeiros para
diferentes atividades.
As reuniões mensais da CEE-175 da ABNT continuam e a produção de normas de
interesse do setor permanece em ritmo acelerado; atualmente o Brasil conta com
quase 20 normas publicadas e outras mais em desenvolvimento.
O grupo de trabalho de recomendações acaba de encaminhar a Recom IGSBr 005,
finalizada e pronta para publicação (esta está sendo encaminhada para avaliação
no âmbito da CEE-175).






Após a realização do Congresso Brasileiro de Geossintéticos em 2015, foram
iniciados os preparativos para o próximo congresso em 2019 pelo grupo de São
Carlos.
O próximo Congresso Panamericano de Geossintéticos foi captado para ser
organizado pela IGS Brasil em 2020.
A IGS Brasil tem se mantido cada vez mais próxima de algumas entidades afins,
inclusive realizando diversas atividades em cooperação. Citam-se a ABLP, a ABINT e
a ABMS como exemplos.
Encontram-se em atividades os comitês de Ensino e Pesquisa, Técnico, de
Planejamento e Comunicação, de Sócios Patrocinadores, bem como o Núcleo
Jovem.

Além destas atividades, pretendíamos dar início a dois importantes projetos, o que foi
efetivamente realizado, com grande destaque:







Educando Educadores: foi realizado o primeiro Educando Educadores (EE) no Brasil
em julho/2016 em Belo Horizonte, evento este que foi um enorme sucesso, sob
todos os critérios estabelecidos; encontra-se já em fase de preparativos a segunda
edição, programado para o segundo semestre deste ano.
Geossintéticos na Universidade: este projeto inclui o EE bem como outras
atividades voltadas para a divulgação dos geossintéticos nas universidades
brasileiras, em particular no âmbito dos cursos de graduação em engenharia civil e
afins; diversas ações foram realizadas em parceria com diversas universidades
brasileiras nestes dois últimos anos.

Por todo este esforço traduzido em ações, a IGS Brasil tem sido continuamente
reconhecida pela IGS como o chapter, entre os mais de 70 em operação, o de maior
produtividade.
Chegamos, portanto, ao final desta gestão, satisfeitos pelos resultados gerados e com
a sensação do esforço recompensado. Percebemos um significativo avanço no número
de associados e no nível de engajamento dos membros afiliados para com as iniciativas
da IGS Brasil. Alcançamos também um aumento na arrecadação regular de recursos
financeiros.
Tudo isto tem colaborado para que a nossa associação se fortaleça e se consolide com
uma entidade relevante no segmento de geossintéticos e nos demais de interesse de
nossa indústria.
Para o próximo período, caso em votação os membros da associação validem a nossa
permanência à frente da gestão da IGS Brasil, a ideia é dar continuidade aos mesmos
projetos, melhorar e ampliar o alcance de algumas ações específicas. Além, é claro, de
manter a intensidade das atividades operacionais e burocráticas de manutenção da
entidade.
Acreditamos que temos plena capacidade de cumprir os anseios dos associados, bem
como os objetivos da IGS Brasil. Objetivos estes, aliás, que estão centrados na

divulgação dos geossintéticos como materiais e soluções de engenharia e na promoção
do conhecimento para o uso correto dos materiais.
Por fim, gostaria de cumprimentar a todos em nome de nosso grupo, colocar nossos
nomes à disposição da IGS Brasil e deixar nossos votos de que os próximos anos sejam
ainda mais profícuos para a nossa associação.

Um abraço,
André

