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Com o Fortalecimento da Interiorização e, com foco na aproximação e fácil Relacionamento com 
os profissionais do sistema CONFEA/CREA, a Gestão Atual deu uma NOVA FACE A MÚTUA / PE.
Porém, muito a ainda há ser feito para a consolidação dessa Integração, e do Fortalecimento dos 
Mutualistas
Essa Chapa Eleitoral defende para o MÚTUA/PE, Um Novo Estágio de Gestão: a Integração e o 
Fortalecimento Profissional, da Engenharia, da Agronomia e da Tecnologia!

ü  Atuar com a Mútua sede para um maior desenvolvimento institucional
ü Manter, promover e ampliar os trabalhos em conjunto com o Crea -PE
ü Cumprir com as determinações do CONFEA e da Mútua Sede 
ü Continuar a divulgar Mútua a todos os profissionais  do CREA-PE 
ü Lutar pela descentralização da Mútua, respeitando os preceitos legais 
ü Lutar por plano de saúde próprio da Mútua
ü Lutar pela aquisição de uma sede Própria
ü Lutar pela criação de Escritório da Mutua na cidade de Petrolina
ü Diminuir o prazo atual para concessão de benefícios reembolsáveis 
ü Valorizar os associados da Mútua-PE
ü Dar maior visibilidade aos produtos da Mútua junto aos associados
ü Buscar novos associados no sentido de aumentar o quadro associativo em Pernambuco
ü Valorizar as Entidades de Classe do Sistema Confea/Crea. Formando parcerias nas iniciativas
ü Promover debates sobre questões de interesse dos associados
ü Promover a valorização do Sistema Confea/Crea//mútua  junto aos profissionais 
ü Dar continuidade  as atividades de incentivos  a qualidade de serviços  prestados pela Mútua 

–PE aos seus associados
ü Valorizar e promover os colaboradores da Mútua, através   de  cursos de capacitação, 
ü Aumentar a participação da Mutua em todo o Estado através  do Projeto Mutua Itinerante
ü Aumentar a carteira de convênios da Mútua-PE com benefícios mais atraentes aos mutualista 
ü Planejar e acompanhar a concessão de benefícios para que a inadimplência seja o mínimo 

possível
ü Prestar contas detalhadamente aos conselheiros do CREA-PE
ü Atuar com ética, competência e transparência

             Augusto Nogueira
                 Candidato à Reeleição

15 DE DEZEMBRO

PROFISSIONAL REGISTRADO, VOTE E ELEJA SEUS REPRESENTANTES!

VISITE O SITE DO CREA-PE E SAIBA ONDE E COMO VOTAR. 

Para mais informações, acesse www.creape.org.br
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