CARTA DECLARATÓRIA DA 72ª SOEA
Reunidos na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, entre 15 e 18 de setembro de 2015, mais de
3.500 profissionais da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da Geografia, da Meteorologia,
tecnólogos e técnicos dessas áreas, todos membros integrantes do Sistema Confea/Crea e Mútua
e signatários desta presente Carta, durante a realização da 72ª Soea - Semana Oficial da
Engenharia e da Agronomia, oriundos de todos os quadrantes do país, para debater o tema
SUSTENTABILIDADE: ÁGUA, ENERGIA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA.
CONSIDERANDO:
que as atividades profissionais envolvidas no Sistema Confea/Crea e Mútua são detentoras da
SUSTENTABILIDADE, promovendo ÁGUA com acesso universal, ENERGIA como fonte de riqueza e
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA como forma de garantir o desenvolvimento com ética, respeito e
combate à corrupção;
que a Nação Brasileira passa por momento em que se faz necessário o resgate dos conceitos
desenvolvidos em nossas atividades profissionais para o cumprimento de relações em que seja
beneficiada toda a nossa sociedade;
que, mais uma vez, a INOVAÇÃO TECNOLÓGICA ficou destacada com o sucesso do Congresso
Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia (Contecc 2015), demonstrando à sociedade que
continuaremos presentes no desenvolvimento e no crescimento do nosso país, com transparência
e dignidade profissional;
que nossa sociedade tem sofrido com fenômenos climáticos que têm contribuído mais
significativamente com a CRISE HÍDRICA em regiões pré-existentes e até onde a mesma era
desconhecida;
que a ENERGIA, fonte de riqueza nacional, tem se tornado escassa para o atendimento da
demanda das necessidades da nossa sociedade, fazendo necessário o uso de novas fontes que
atendam a demandas ambientais do mundo atual;
o princípio das nossas profissões, com o uso dos recursos naturais em benefício da sociedade,
caracterizando-nos como detentores e defensores das práticas para o bem-estar e manutenção do
meio ambiente;
a caracterização da CORRUPÇÃO descarada praticada, em detrimento das empresas nacionais que
sempre contribuíram para o crescimento e a evolução do nosso país;
que é nosso dever promover e garantir a valorização e o aprimoramento TÉCNICO E CIENTÍFICO de
nossas profissões, atendendo assim as evoluções e necessidades atuais;

DECLARAM:
1) que nossas ações serão destacadas em prol do reconhecimento social como conhecedores de
soluções para o melhor aproveitamento e conservação do meio ambiente do nosso país, visando
garantir a SUSTENTABILIDADE no abastecimento de ÁGUA, ENERGIA e alimento à nossa sociedade;
2) que desenvolveremos nossas atividades profissionais mantendo o foco no nosso Código de
Ética, como forma de combater a CORRUPÇÃO, oferecendo à sociedade transparência e
garantindo a liberdade à divulgação;
3) que continuaremos oferecendo à juventude oportunidades para o desenvolvimento e o
enriquecimento técnico científico, de modo a estimular e garantir INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS em
benefício da sociedade;
4) que usaremos a união das Engenharias, da Agronomia, da Geografia, da Geologia, da
Meteorologia, da área Tecnológica e da área Técnica de todas as profissões do Sistema
Confea/Crea e Mútua para garantir o acesso à ÁGUA como forma de alimento e também como
instrumento para o desenvolvimento agrícola e tecnológico do nosso país;
5) que nossas profissisões continuarão desenvolvendo e aprimorando formas alternativas de
obtenção de ENERGIA limpa em consonância com as necessidades ambientais do mundo atual,
colocando nosso país como membro das nações pioneiras;
6) que o tema meio ambiente e SUSTENTABILIDADE será defendido com afinco por todas as
nossas profissões, garantindo o uso dos conhecimentos por nós adquiridos em benefício da
manutenção, correção e reparação das matas, florestas, rios e ecossistema nacional;
7) que usaremos a força do nosso Sistema Profissional para combater a CORRUPÇÃO em todas as
formas, defendendo a punição aos corruptos e corruptores contra o enriquecimento ilícito, bem
como a devolução dos valores desviados, utilizando nossa vocação na construção de uma
sociedade mais justa;
8) que continuaremos a promover ações que valorizem todas as nossas profissões, externando à
sociedade nossas atuações e promovendo o constante aprimoramento TECNOLÓGICO e
CIENTÍFICO de todos nós;
9) que o Sistema Confea/Crea e Mútua continuará participando de ações e decisões que irão
garantir a retomada do crescimento do nosso país, contribuindo com o plano de desenvolvimento
nacional e garantindo ser o Brasil um país do presente;

Plenária Final da 72ª Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia
Fortaleza, 18 de setembro de 2015.

