
IBEC passa a sediar UPADI 

O Rio de Janeiro começou a sediar, permanentemente, nesta sexta-

feira, 1 de fevereiro de 2013, a União Pan Americana de Associações de 

Engenheiros (UPADI). O Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos (IBEC) 

cedeu um espaço em sua sede nacional, no Rio de Janeiro (Rua Sete de 

Setembro, nº 43) para acomodar o novo escritório da instituição. A 

inauguração da nova sede no IBEC contou com a presença de entidades da 

engenharia dos países membros da UPADI. A organização que promove a 

integração das entidades representativas da engenharia da região pan-

americana possui 27 países membros. Criada em 20 de julho de 1949, a 

UPADI teve sua última sede instalada na Costa Rica, entre 2009 e 2012. 

O presidente da UPADI, engenheiro Luis René Eveline, empossado 

ontem ao dirigir a primeira reunião na sede definitiva da entidade, 

destacou a importância da vinda da instituição ao Brasil. “A missão da 

UPADI era flutuante e passou a ser permanente. Isso faz dela uma 

instituição robusta colaborando para seu crescimento e organização. Além 

disso, a melhoria de suas atividades possibilita uma maior interação entre 

os países-membros”, afirmou o presidente. 

A ex-presidente da UPADI, engenheira Irene Campos Gómez 

apontou suas expectativas para a nova sede do Brasil. “Esse é um 

acontecimento histórico. Primeiro, porque será uma sede permanente e 

isso dá solidez à UPADI. Segundo, porque a ‘UPADI’ foi fundada no Rio de 

Janeiro pelo então presidente da Febrae (Federação Brasileira de 

Associações de Engenheiros) engenheiro Saturnino de Brito, em 1949. Por 

isso, a UPADI regressa às suas raízes.” Segundo Irene Gómes, essa 

passagem para uma sede permanente é parte de um projeto pan-

americano com apoio de organizações de engenheiros, visando maior 

união e contribuição da engenharia para a sociedade. 

Também esteve presente à inauguração da nova sede da UPADI o 

engenheiro José Tadeu da Silva, presidente da Febrae (Federação 

Brasileira de Associações de Engenheiros) e do Confea (Conselho Federal 

de Engenharia e Agronomia). Segundo ele, a vinda da UPADI para o Brasil 

colabora para a valorização da engenharia nas Américas e para fortalecer 



a identidade da instituição. “Uma entidade que a cada mudança de 

presidência troca também sua sede, perde sua identidade e dificulta suas 

ações. A UPADI terá tudo para contribuir para o desenvolvimento do 

país”, assegurou José Tadeu. 

Jorge Spitalnik, vice-presidente regional da UPADI, também 

assinalou a importância do caráter permanente que a sede da instituição 

acabou de adquirir. “Anteriormente, a sede da UPADI era itinerante, ficava 

onde estava o presidente. Contudo, achamos injusto com os países 

menores economicamente que não tinham condições de abrigar um 

escritório da UPADI. Por isso, a decisão entre todas as organizações 

representativas dos países-membros foi unânime para a sede ser 

permanentemente no Brasil. Além da importância histórica, haja vista, a 

UPADI ser fundada aqui no Rio de Janeiro. Dessa forma, todas as funções e 

decisões da UPADI ficam centralizadas num só lugar, permitindo uma 

vinculação mundial para os engenheiros do país e implicando em 

relacionamentos profissionais e de negócios mais ativos.” 

Segundo o presidente do IBEC, engenheiro Paulo Roberto Vilela 

Dias, o Instituto que vem lutando pelo reconhecimento da engenharia de 

custos no país fica à disposição da UPADI. “Estamos dispostos a atender 

qualquer demanda da UPADI, pois acreditamos na importância da 

instituição para a engenharia do Brasil”. José Chacon de Assis, vice-

presidente do IBEC, lembrou que o Instituto está preparando o 10º 

Congresso Mundial do ICEC e destacou a importância das entidades 

integrantes da UPADI estarem participando. 

Na primeira reunião, foram definidos aspectos importantes da 

diretoria da instituição, composta por 10 membros. Também foi discutido 

o concurso para diretor executivo da UPADI além do planejamento de 

trabalho da instituição para 2013. 


