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Engenharia a favor do Brasil – Mu-
danças e Oportunidades” e “O Siste-
ma Confea/Crea e Mútua em defesa 
da engenharia e da agronomia bra-
sileiras” são os temas centrais traba-
lhados este ano na 73ª Soea (Semana 

Oficial da Engenharia e da Agronomia) e no 9º CNP 
(Congresso Nacional de Profissionais) e que ref letem 
a marca do trabalho diário construído pelo Sistema 
Confea/Crea e Mútua.

À frente de uma das mais antigas entidades de le-
gislação e fiscalização profissional do país, seguimos 
os passos do Instituto de Engenharia de São Paulo 
que, ao completar 100 anos, mantém uma tradição 
que move seus fundadores: a valorização da profissão 
e do profissional em função do que representam para 
um país que pretende se desenvolver e proporcionar 
qualidade de vida a seus cidadãos.

Esse é o nosso trabalho, promover debates que re-
sultem em planos de ação que nos conduzam pelos 
melhores caminhos. Nesses debates, alguns temas não 
saem de pauta e, se a hora é de retomada do cresci-
mento, mais do que nunca é preciso agir e retomar a 
defesa de projetos fundamentais para o desenvolvi-
mento do país. Cito, como exemplos, o projeto de lei 
que inclui a engenharia entre as carreiras de Estado, 
fórmula ideal para conseguirmos remontar as equipes 
técnicas que foram sendo desmontadas ao longo dos 
últimos anos nas três esferas de governo, municipal, 
estadual e federal; precisamos também modificar o 
chamado Regime Diferenciado de Contratação, o RDC, 
que tanto vem prejudicando a qualidade de obras e 
empreendimentos e é preciso insistir na necessidade 
imperiosa de investimentos em ensino e pesquisa. 

Defendo sempre que, enquanto profissionais, te-
mos que buscar uma participação ativa na definição 
de políticas públicas, como ocorre em nações onde 
são altos o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
e o Produto Interno Bruto (PIB). Toda nação desen-
volvida tem engenheiros como participantes do pro-
cesso decisório das políticas públicas, especialmente 
nas áreas de ciência, tecnologia e educação. Temos 
muito a contribuir em todo o processo de construção 
da cadeia decisória de um país. 

Durante a 73ª Soea – para a qual convido todos 
– cerca de quatro mil participantes estarão às vol-
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tas em aperfeiçoar ou 
mesmo criar melhores 
condições de construir 
e manter obras e equi-
pamentos de engenha-
ria, planejamento e 
infraestrutura, tecnologia e inovação, desafios e es-
tratégias para inserção dos profissionais no mercado 
de trabalho. Transformações e avanços necessários ao 
sistema profissional também serão discutidos.

Acreditamos e apostamos na capacidade da ju-
ventude brasileira. E uma de nossas marcas na ad-
ministração à frente do Confea é a realização do 
Congresso Técnico e Científico da Engenharia e da 
Agronomia (Contecc), realizado anualmente e que 
atrai estudantes de todo o país a participar com suas 
ideias, propostas e inovações de equipamentos ou 
mesmos processos de produção, de alimento à trans-
missão de dados.

Teremos especialistas, pesquisadores, cientistas, 
teóricos, gestores, empresários, mestres e doutores 
debatendo a engenharia nacional juntamente com 
estudantes e recém-formados. Oficinas, cursos, ex-
posições revelam a seriedade com que os jovens de-
senvolvem técnicas e aplicação de pesquisas visando 
ao bem comum.

Outra das ações que baseiam o projeto do Contecc 
é o compromisso em divulgar os trabalhos técnicos e 
científicos desenvolvidos nas mais diversas institui-
ções brasileiras, nos anais do evento e também em 
revistas científicas.

Nossa intenção é propiciar um ambiente partici-
pativo e de interesse por questões que podem decidir 
os destinos e os caminhos a serem trilhados por uma 
cidade, um estado, um país. 

Se a hora é de retomada do crescimento, de re-
construção da confiança na capacidade do país em 
superar dificuldades, estamos prontos e dispostos ao 
trabalho.

Para quem quiser e puder participar, estaremos em 
Foz do Iguaçu, no Paraná, com a 73ª Soea, o Contecc 
e a primeira etapa do 9º CNP, de 29 de agosto a 3 de 
setembro, próximos. 

Nossos contatos e fontes disponibilizados para 
informações podem ser acionados pelo site (www.
soea.org.br).
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