
informe publicitário

conheça os grandes finalistas do
prêmio talento engenharia estrutural 2008.
A Gerdau e a Abece destacam os 20 melhores projetos.
São cinco engenheiros fazendo a grande final 
em cada uma das quatro categorias.

A Gerdau e a ABECE parabenizam todos os      participantes. Prepare-se: em 2009 tem muito mais.

00 00

Pequeno Porte

enG. Gil chinellAto
obrA: Auditório AlcinA dAntAS feijão 

São cAetAno do Sul – Sp

enG. AuGuSto cláudio pAivA e SilvA
obrA: circo voAdor
lApA - rio de jAneiro – rj

enG. mArcio joSé de rezende GonçAlveS
obrA: reSidÊnciA condomÍnio 

rivierA reSidenceS
novA limA – mG (ruA 5, lote 8, QuAdrA e)

enG. orAcideS felicio AdriAno
obrA: mAriSol AcAdemiA do vArejo
jArAGuá do Sul – Sc

enG. pAulo SérGio dA cunhA brASil
obrA: eSpAço diSA cAtiSA

Av. dAS AméricAS – bArrA dA tijucA – rj

Infra-Estrutura

enG. Yuri ivAn mAGGi
obrA: terminAl portuário melchoritA

cAñete – peru

enG. AuGuSto cezAr diAS fonteS
obrA: projeto multipropóSito bAbA
eQuAdor

enG. cAtão frAnciSco ribeiro
obrA: ponte eStAiAdA octAvio friAS

mArGinAl pinheiroS X Av. jornAliStA 
roberto mArinho – São pAulo – Sp

enG. Gilberto Gheller
obrA: pASSArelA 04, 
br 101 Km 98 + 863Km
oSório – rS

enG. monicA de morAeS SeiXAS
obrA: Aeroporto SAntoS dumont

rio de jAneiro – rj

Obras Especiais

enG. mArio terrA cunhA
obrA: eStAção ciÊnciA, culturA e Arte

joão peSSoA – pb

enG. flAvio correiA d’AlAmbert
obrA: pArQue AQuático mAriA lenK
rio de jAneiro – rj

enG. AltAir bAGGio
obrA: GináSio polieSportivo 

Aecim tocAntinS
AvenidA AGrÍcolA pAeS de bArroS 

cuiAbá – mt

enG. joão luiS cASAGrAnde
obrA: monumento Ao petróleo de mAcAé
mAcAé – rj

enG. tiAGo GArciA cArmonA
obrA: reforço e inStrumentAção de bASe 
pArA tAnQue de Suco com 2.300 tonelAdAS

GuArujá – Sp

Edificações

enG. GeorGe mAGAlhãeS mArAnhão
obrA: ed. reSidenciAl eStrelA do 

AtlÂntico
pontA neGrA, nAtAl – rn

enG. mArio frAnco
obrA: projeto rochAverá – torreS A e b
Av. dAS nAçõeS unidAS – São pAulo – Sp

enG. luiz roberto de oliveirA pASQuA
obrA: empreendimento cidAde jArdim 

Av. mAGAlhãeS de cAStro, 12.100 
São pAulo – Sp

enG. ricArdo leopoldo e SilvA frAnçA
obrA: eldorAdo buSineSS toWer
Av. dAS nAçõeS unidAS, 8.501 
São pAulo – Sp

enG. SérGio oSório de cerQueirA
obrA: jcpm trAde center

recife – pe

Há 6 anos, a Gerdau e a ABECE 
lançaram o Prêmio Talento Engenharia 
Estrutural, que tem reconhecido e 
valorizado as idéias que saem do papel 
e se tornam projetos inovadores.

Na edição de 2008, o prêmio contou 
com um reconhecimento adicional: 
nas quatro categorias (infra-estrutura, 
edificações, obras de pequeno porte 
e obras especiais), serão avaliadas 
também estruturas com propostas de 

inovação, criatividade e qualidade 
com potencial para influenciar o 
crescimento técnico do mercado.

Mais de 180 inscritos
O reconhecimento profissional é 
um dos maiores ganhos de quem se 
inscreveu. Por isso, nesta 6ª- edição do 
prêmio, foram mais de 180 projetos 
inscritos. Profissionais do Brasil inteiro 
participaram enviando seus projetos. 

O prêmio
A premiação será entregue em 22 de 
outubro, na abertura do ENECE 2008, 
Encontro Nacional de Engenharia e 
Consultoria Estrutural. Cada categoria  
terá um vencedor e uma menção 
honrosa. Os vencedores de cada 
categoria ganharão viagem e estadia 
para participar do World Of Concrete, 
maior evento mundial do segmento de  
concreto, a ser realizado em Las 
Vegas (EUA).

VI Prêmio Talento 
Engenharia Estrutural 2008
A criatividade sustentada por uma boa estrutura.


