
tatiana souza <tatiana.souza@concretophd.com.br>

Fwd: RES: [comunidadeTQS] Desabamento viaduto em Brasília 

Tatiana Souza <tatiana.souza@concretophd.com.br> 15 de fevereiro de 2018 10:17
Para: "Tatiana Souza .PhD Engenharia" <tatiana.souza@concretophd.com.br>

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: Paulo.Helene <paulo.helene@concretophd.com.br> 
Data: 10 de fevereiro de 2018 19:46 
Assunto: Re: RES: [comunidadeTQS] Desabamento viaduto em Brasília 
Para: Comunidade TQS <comunidadeTQS@yahoogrupos.com.br> 

Prezados

Eu vivi os anos 70 da Ditadura.
Muitas obras, muito serviço, muita infra-estrutura, muito dinheiro, muito progresso, muita corrupção.
Igualzinho agora nos anos Lula.
Lembram-se do acidente da Ponte Rio Niterói?
Do Elevado Paulo de Frontin?
Da Gameleira?
Do Edificio Andraus?
Do Edificio Joelma?
Edifícios Escolares com mil problemas a menos de 5anos da entrega...
Corrosão de armadura de monte a ponto de ser um dos fatores do fechamento da fantástica Construtora HINDI.
E assim vai...
Era tanta desgraça que foi necessário fundar o IBRACON em 1972, com foco na tecnologia do Concreto e na Durabilidade.
Depois abrir cursos de Patologia e Diagnóstico.
Depois cursos de Terapia.
E isso que o Patrimônio construído era talvez um décimo do atual...
Por favor não tenham memória curta!
Abraços de

Prof. Paulo Helene 
Diretor
tel.:  55-11-9-5045-5562  ou  tel.: 11-2501-4822 
Rua Visconde de Ouro Preto 201 São Paulo  SP 01303-060 
paulo.helene@concretophd.com.br 
www.concretophd.com.br   &   www.phd.eng.br

"Esta mensagem e qualquer arquivo nela contido são confidenciais e estão protegidos pelo sigilo de correspondência.
The information transmitted in this e-mail message is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential information. Any retransmission, dissemination or other use
of, or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient, if not clearly authorized by the sender, is prohibited. If you have received this communication
in error, please notify the sender immediately by e-mail and delete the message from any computer."

 

Em 10 de fevereiro de 2018 19:04, Carlos Baccini engbac@yahoo.com.br [comunidadeTQS] <comunidadeTQS@yahoogrupos.com.br>
escreveu: 

Prezado Cabral,
 
Perfeita colocação quanto a tornar o Engenheiro um cidadão.
Falta, na maioria do povo Brasileiro, o entendimento de cidadania e patriotismo.
Seu texto é simples, claro e vai na raiz do problema.
Nossos Engenheiros estão reféns a um sistema , que se instalou no Brasil, e parece não ter mais volta.
Você deve ter atuado em outras épocas, e com certeza, foi prestigiado pela sociedade do seu estado, ou mesmo do pais, e irá
concordar com a assertiva do Nelson Covas " Cadê a Engenharia dos anos 70?".
Não vivi como Engenheiro as décadas de 50, 60 e 70, mas acompanhei meu avô e meu tio , que eram Engenheiros, e referências no
nosso meio social, dava orgulho de vê-los sendo respeitados em qualquer lugar que fossem.
Espero que consigamos reverter esse quadro.
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Precisamos deixar para gerações futuras uma Engenharia e um Brasil melhores.
 
forte abraço,
 
Baccini
 
 
Em Sábado, 10 de Fevereiro de 2018 9:16, "LUIZ CARLOS CABRAL cabral.tqs@gmail..com [comunidadeTQS]"
<comunidadeTQS@yahoogrupos.com.br> escreveu: 
 
 
 
Caríssimo Bruno Contarini. 
Realmente. Senti a sua emoção. 
Eu também me emocionei e ao mesmo tempo me revoltei. 
Vamos sim falar de engenharia e aprender cada vez mais.. Mas não posso deixar de me
indignar com a negligência do poder público. Negligência, no meu modesto entendimento,
criminosa!  
Não vamos falar de saúde, educação, moradia, saneamento básico, infraestrutura, transporte
urbano e tudo o mais.. 
Podemos falar somente de negligência com as obras públicas. Isso é, em parte,  tornar fazer do
engenheiro um cidadão. 
Você foi abençoado nessa, mas quantos terão que ser sacrificados para que os nossos
dirigentes tomem vergonha e façam o que têm que fazer?  Não é por falta de grana que não
fazem...pelo contrário, como temos visto.. 
Abração do amigo 
 
Cabral. 
BLUMENAU-SC 
 
 
 
 
Luiz Carlos Gulias Cabral
Engenheiro Civil
(47)-3322-3822
 
" O controle tecnológico do concreto, além de obrigatório por Norma, é imprescindível para a garantia da qualidade
da estrutura e tomada de decisão nos casos de não conformidades"
 
 
 
Em 9 de fevereiro de 2018 17:56, bceng@veloxmail.com.br [comunidadeTQS]
<comunidadeTQS@yahoogrupos.com.br> escreveu: 

 
CARO ÉZIO 
A INAUGURAÇÃO DESTA OBRA FOI NO DIA DA INAUGURAÇÃO DE BRASILIA .  
 
RESPONDENDO AO NELSON COVAS E CABRAL CONCORDO COM TUDO QUE VCS
ESCREVERAM MAS AGORA  
, AQUI VOU TRATAR DA PARTE TECNICA, DA ENGENHARIA . 
NÃO VOU FALAR DE SAUDE OU OUTRA COISA POIS AQUI ME INTERESSA ENGENHARIA. 
 
ESTA OBRA FOI EXECUTADA NA ÉPOCA DA INAUGURAÇÃO DE BRASILIA E PARA
POSSIBILITAR A 
CHEGADA DAS AUTORIDADES FOI NECESSÁRIA A EXECUÇÃO NO PRAZO DE 40 DIAS E
ISTO FOI 
FEITO COM TODA A QUALIDADE POSSÍVEL. 
A OBRA JÁ TEM 58 ANOS E EM EXAMES RECENTES (CERCA DE 6 ANOS)VIU-SE A
NECESSIDADE  
DE MANUTENÇÃO URGENTE . EXITEM RELATÓRIOS SOBRE ISTO MAS A VERBA PARA 
ISTO NÃO APARECEU. POR FAVOR VAMOS FALAR SOBRE ENGENHARIA E O QUE
PODERIA SER FEITO  
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PARA RESOLVERMOS O PROBLEMA E APRENDERMOS SOBRE O ASSUNTO. 
OUTRO DIA APARECEU UMA PESSOA FALANDO SOBRE AS PIRAMIDES DO EGITO QUE
DURAM 5000 ANOS.  
ENTRANDO NESTE NÍVEL TIRO O MEU TIME DE CAMPO.VAMOS APRENDER COM ESTES
ACIDENTES E  
NÃO VAMOS NOS PREOCUPAR COM QUEM É O CULPADO. 
 
ESTOU A DISPOSIÇÃO PARA ESCLARECER TODOS OS ASSUNTOS. 
OBRIGADO E ABRAÇOS EM TODOS  
 
BRUNO CONTARINI 
 
PS .. CABRAL 
 
VC DEVE TER ME VISTO EMOCIONADO NA TV .  
ESTAVA EMOCIONADO POR SER UMA OBRA MINHA DE 58 ANOS ,E NÃO TER NENHUMA
VÍTIMA FATAL. 
FIQUEI EMOCIONADO PELA BONDADE DE DEUS PARA COMIGO ...... 
 
----- Mensagem original ----- 
De: "comunidadetqs" <comunidadeTQS@yahoogrupos. com.br> 
Para: "comunidadetqs" <comunidadeTQS@yahoogrupos. com.br> 
Enviadas: Quinta-feira, 8 de fevereiro de 2018 12:14:23 
Assunto: Re: RES: [comunidadeTQS] Desabamento viaduto em Brasília 
 
Senhores, 
 
Por favor, alguém sabe a data de construção desse viaduto de Brasília? 
 
Ézio 
Recife 
 
De: "comunidadeTQS" <comunidadeTQS@yahoogrupos. com.br> 
Para: "comunidadeTQS" <comunidadeTQS@yahoogrupos. com.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018 14:21:59 
Assunto: RES: [comunidadeTQS] Desabamento viaduto em Brasília 
 
É isso Nelson, vc esta certíssimo 
 
Gamal Asfura. 
 
Recife - Pe 
 
De: comunidadeTQS@yahoogrupos.com. br [mailto:comunidadeTQS@ yahoogrupos.com....br] 
Enviada em: quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018 13:28 
Para: comunidadeTQS@yahoogrupos.com. br 
Assunto: [comunidadeTQS] Desabamento viaduto em Brasília 
 
Prezado Cabral e Colegas, bom dia 
 
Você escreveu uma mensagem muito interessante. 
 
Estendendo um pouco mais o seu raciocínio, não é só Brasília que está apodrecendo. O Brasil
inteiro está apodrecendo. 
 
O fato da queda do viaduto ocorrido em Brasília foi apenas uma visão física deste
apodrecimento. Mas temos outros apodrecimentos até mais intensos, por exemplo, o
apodrecimento do sistema de saúde, da segurança, do judiciário, do legislativo e do executivo.. 
 
Neste acidente do viaduto de Brasília, felizmente, não tivemos vítimas fatais, mas ontem mesmo,
no Rio de Janeiro tivemos duas vítimas fatais, duas crianças inocentes mortas por balas
perdidas, pelo completo apodrecimento do sistema de segurança. Quantas outras vidas já terão
sido levadas pela péssima situação do nosso sistema de saúde. Anos atrás, uma imagem de TV
ficou gravada na minha mente por ocasião da inauguração de um Museu grandioso no RJ, uma
senhora humilde, esperando na fila do hospital há horas clamou: nós não queremos museu,
queremos é atendimento no posto de saúde. 
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Portanto, não é necessário reformar e recuperar apenas os viadutos do eixão de Brasília, é mais
urgente e importante reformar e recuperar a Previdência, o sistema Judiciário, o Legislativo e o
Executivo. 
 
Também é preciso, urgentemente, executar profundas reformas no sistema educacional, de
segurança e de saúde.. O estado está falido em todas as suas atribuições. 
 
É incompressível a insensibilidade dos nossos governantes quando, diariamente, passam pelas
favelas, comunidades e moradias da auto-construção. Como não se indignar com isto, não tomar
providências concretas para solucionar o problema e ficar em paz com a consciência sempre
achando que a responsabilidade é do outro. 
 
Enfim, estamos vendo agora, de forma material, o apodrecimento de Brasília (não apenas nas
vias públicas) e, paralelamente, do resto do Brasil, em quase todas as nossas instituições
governamentais. 
 
O que dizer também da nossa grandiosa engenharia brasileira dos anos 70? Apodrecendo a
olhos vistos junto com os demais sistemas. Lamentável.... 
 
Sds  
 
Nelson Covas 
 
TQS – SP - SP 
 
De: [ mailto:comunidadeTQS@ yahoogrupos.com.br | comunidadeTQS@yahoogrupos.com. br ] [
[ mailto:comunidadeTQS@ yahoogrupos.com.br | mailto:comunidadeTQS@ yahoogrupos.com.br
] ] 
Enviada em: quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018 10:26 
Para: [ mailto:comunidadetqs@ yahoogrupos.com.br | comunidadetqs@yahoogrupos..com .br ] 
Assunto: Re: [comunidadeTQS] Desabamento viaduto em Brasília 
 
Prezados. 
 
Por oportuno, frise-se, Brasília está literalmente apodrecendo..  
 
Basta dar uma caminhada pela cidade para ver o total abandono de suas obras de arte, edifícios
e monumentos. 
 
Uma negligência criminosa, em todos os sentidos. 
 
Crime contra os cofres públicos, crime contra o meio ambiente, crime contra a humanidade. 
 
Imagina uma pessoa (uma só!) embaixo deste viaduto... 
 
Naturalmente que as "autoridades" nessas ocasiões falam em "fatalidade", "desastre", "acidente
lamentável"... 
 
De que adianta ter um "patrimônio da humanidade" se não cuidarmos dele? 
 
Os alertas dos engenheiros não estão repercutindo.. 
 
Seguem algumas fotos que circulam pela Internet a respeito. 
 
Abraços. 
 
Cabral. 
 
BLUMENAU-SC 
 
Luiz Carlos Gulias Cabral 
 
Engenheiro Civil 
 
(47)-3322-3822 
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• Privacidade • Sair do grupo • Termos de uso

 
" O controle tecnológico do concreto, além de obrigatório por Norma, é imprescindível para a
garantia da qualidade da estrutura e tomada de decisão nos casos de não conformidades" 
 
Em 6 de fevereiro de 2018 19:27, Cleverson [ mailto:cleverson13@gmail.com |
cleverson13@gmail.com ] [comunidadeTQS] < [ mailto:comunidadeTQS@ yahoogrupos.com.br |
comunidadeTQS@yahoogrupos.com. br ] > escreveu: 
 
Caros colegas, 
 
Salvo engano meu, esse viaduto, foi um projeto do nosso Mestre, Dr Bruno Contarini. 
 
Agora, o GDF que é alertado desde 2002 sobre a necessidade urgente das devidas intervenções
e reparos, corre atrás do prejuízo! 
 
Lamentável. 
 
Abs a todos, 
 
Cleverson de Freitas 
 
Curitiba/PR 
 
Cleverson de Freitas 
Engenheiro Civil 

 
 
 

__._,_.___
Enviado por: Carlos Baccini <engbac@yahoo.com.br>
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