Discurso do presidente do Confea, eng. civ. José Tadeu da Silva, na
solenidade de encerramento da 72ª Semana Oficial da Engenharia e da
Agronomia (Soea), realizada em Fortaleza (CE)

Fortaleza, 18 de setembro de 2015.

Hoje, último dia da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia de 2015, entre
tantas atividades, uma das primeiras foi agradecer às equipes envolvidas com a
organização e a operacionalização do evento que, como um time de 160
jogadores, trabalhou duro e com competência para superar os empecilhos de
última hora, encarando o desafio de atender aos perto de 4 mil participantes que
movimentaram a nossa Fortaleza durante quatro dias. A todos eles, mais uma
vez, o meu muito obrigado.
Agora, quero dizer o meu muito obrigado aos 500 jovens estudantes e recémformados que participaram da 2ª Edição do Congresso Técnico Científico do
Confea/Crea e que produziram os 801 trabalhos do Contecc, sendo que 550
foram aprovados. Porque eles me dão a garantia de que o futuro tecnológico do
país está em boas mãos.
Andando em torno dos pôsteres onde os trabalhos estão expostos, me lembrei
dos meus tempos de estudante e de recém-formado e me dei conta de que, em
cada

trabalho,

há

estudo,

dedicação,

perseverança,

desafios,

empreendedorismo, além de altas doses de esperança.
Esperança que também depositamos no Crea-Júnior, no Fórum Jovem, para a
renovação das lideranças do Sistema Confea/Crea e Mútua.
Quero agradecer e parabenizar, também, o presidente da Federação Mundial
das Associações de Engenheiros, que reúne 90 país, o nosso querido Marwan
Abdelhamid.
Agradeço os diretores da União Pan-americana de Associações de Engenheiros.
Com o tema Sustentabilidade: Água, Energia e Inovação, a Semana trouxe o
lúdico para ocupar o espaço da arte com a percussão, a dança, o ilusionismo da
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mágica operada por nossas profissões em busca de um mundo melhor, uma boa
qualidade de vida a todos.
A sustentabilidade por conta dos cuidados tomados na montagem da ExpoSoea,
com 50 estandes feitos de madeira vinda de reflorestamento.
O compartilhamento do conhecimento ficou por conta de palestras, cursos,
minicursos, debates, encontros formais e informais, lançamento de livros, troca
de experiências. É essa a essência da Semana.
Quando me refiro à juventude e digo que acredito que o nosso futuro tecnológico
está em boas mãos, me refiro à esperança de que estes jovens deem
continuidade ao nosso trabalho na construção não só de um país, mas de uma
Nação, com toda a carga que o conceito encerra.
Para a construção dessa Nação, lançamos a coleta de assinaturas para apoiar
as medidas de combate à corrupção e à impunidade, numa parceria com o
Conselho Nacional do Ministério Público.
O Sistema Confea/Crea e Mútua se soma às iniciativas de combate à corrupção
que assola o país e vêm se pautando no sentido de difundir as 10 medidas de
combate à corrupção definidas pelo Ministério Público Federal.
O objetivo é atingir 1 milhão e meio de assinaturas em todo o Brasil. No
documento há propostas de alteração legislativa que serão entregues ao
Congresso Nacional em forma de projeto de lei de iniciativa popular.
O manifesto e abaixo-assinado foram e estão sendo distribuídos, contando com
a sua assinatura e participação, o que pode acontecer, também, de forma digital,
por meio do site do Confea.
Vamos seguir os 10 passos:
1) Prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação;
2) Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos;
3) Aumento das penas e crime hediondo para corrupção de altos valores;
4) Aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal;
5) Celeridade nas ações de improbidade administrativa;
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6) Reforma no sistema de prescrição penal;
7) Ajustes nas nulidades penais;
8) Responsabilização dos partidos políticos e criminalização do caixa 2;
9) Prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado;
e...
10) Recuperação do lucro derivado do crime.

Estudantes, profissionais recém-formados, profissionais já na estrada há mais
tempo, continuem esse trabalho pelo bem das futuras gerações.
Em favor do país, o Sistema Confea/Crea e Mútua está à frente da campanha
“Pela Engenharia, a favor do Brasil”, na tentativa de acharmos um caminho que
passe a limpo a política e a estrutura burocrática brasileira, através das
necessárias ações da Operação Lava Jato, mas que fomente a infraestrutura, os
setores e empresas da Engenharia.
Já temos milhares de desempregados e temos que cuidar para que esse
contingente não cresça ainda mais. Precisamos de menos juros e menos
impostos sobre a produção.
Da lida diária, faz parte a defesa da valorização profissional com nossa atuação
se desenvolvendo no Congresso Nacional, a fim de defender os projetos de lei
que tramitam na Câmara e no Senado, entre eles, os que visam à recomposição
das equipes técnicas de prefeituras, governos estaduais e do governo federal.
Mas voltando aqui à nossa Semana, pensamos em traduzir a 72ª Soea em
números:
- 3 palestras magnas sobre Água, Energia e Inovação;
- 20 palestras com temas correlatos;
- Reuniões das nossas Câmaras Especializadas;
- 6 minicursos sobre Engenharia para Agricultura e Construção Sustentável, por
exemplo.
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Mas, ocupar 15 mil metros quadrados do Centro de Eventos do Ceará, montar a
ExpoSoea, reunir autoridades, professores, mestres, analistas, cientistas, lançar
abaixo-assinado, provocar debates, instigar ideias, pensamentos, tudo isso,
seria nada não fosse a presença maciça e entusiasta dos cerca de 4 mil
participantes.
A todos e a cada um, o nosso muito obrigado!
E fica o convite: em 2016 vamos nos encontrar de novo, na 73ª Soea, que será
em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Presidente do Confea, eng. civ. José Tadeu da Silva
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