
Estamos chegando à reta final da campanha para as eleições do sistema Confea/Crea/Mútua e vendo 
em cada profissional que apoia a chapa Crea para Todos, o alicerce para a nossa vitória. São os enge-
nheiros, agrônomos, geólogos, tecnólogos e profissionais das Geociências em Pernambuco, que 
estão conosco pela necessidade de mudanças, de renovação e de uma postura inovadora na gestão 
do Crea-PE.

Cada um de vocês é muito importante para nossa eleição. Cada um dos nossos apoiadores é capaz 
de multiplicar seu voto mostrando a outros colegas as nossas credenciais para executar as propostas 
da plataforma de campanha. Elas não surgiram a partir de um pequeno grupo ou de estratégias de 
marketing. As propostas são frutos de amplas discussões, das demandas e expectativas dos profissio-
nais que têm chegado até nós para a construção do Crea para Todos.

O nosso sonho se sonha junto. Não vamos realizá-lo sem o trabalho, o posicionamento, a dedicação 
e a esperança de todos que querem ver um novo Crea-PE, pautado pelo protagonismo de ações e 
decisões em favor dos seus representados e da sociedade. Um conselho atuante e participativo, que 
recuperará seu papel de liderança e respeito perante seu público interno e externo – poder público, 
instituições de ensino, associações de classe, comunicadores e formadores de opinião, entre outros.

Por mais que queiram dificultar a participação de todos na votação do próximo dia 15 não podemos 
recuar, minimizar a importância do nosso voto, do nosso empenho para a mudança acontecer. É hora 
de nos unirmos para incentivar colegas a comparecer às urnas.
 
Com todas as alterações feitas sem consulta aos profissionais registrados no Crea-PE, sem considerar 
o quanto a logística é importante para incentivar a participação na eleição que resulta sempre na 
escolha da vontade da maioria e ainda com a retirada das urnas das sedes da Compesa, Chesf, URB-
-Recife e NOS e ainda a do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, fica claro o interesse em 
dificultar a votação nos locais de trabalho, o que não favorece o crescimento do número de votos e, 
consequentemente, a representatividade dos eleitos.

Mas não é isso que queremos. Estamos lutando, com vocês, para que esta eleição, realizada diante da 
pandemia do novo coronavírus, que foi extremamente danosa para nossos planos de campanha, 
seja lembrada como a maior batalha pela vitória dos nossos anseios. Tivemos que nos adaptar ao 
isolamento social e às restrições impostas pelas autoridades sanitárias para evitar a contaminação e 
a expansão da Covid-19 e assim fizemos, criando e desenvolvendo uma campanha virtual.
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É com ela que estamos levando a todo o Estado nossos seis eixos de propostas. Seja nas lives diárias do Insta-
gram ou nos encontros temáticos pelo Facebook e aplicativos de reuniões estamos divulgando nossa mensa-
gem aos profissionais, contando com convidados que são referências em suas profissões, no ensino e e/ou nas 
ciências em seus segmentos. São eles que trazem as demandas dos seus colegas para discutirmos e apresen-
tarmos nosso compromisso em resolvê-las a fim de atender aos companheiros pernambucanos.
São questões relevantes para os segmentos, algumas de fácil solução mas que foram escanteadas pela indife-
rente atual gestão do Crea-PE. Não vemos a sensibilidade e a capacidade de ação necessárias para ajudar os 
profissionais. Falta interesse em servir, em prestar o atendimento prático e rápido, em inovar com tecnologias 
que acabam com a burocracia e conectam os profissionais à nova realidade do mercado de trabalho, sejam 
eles empregados ou empregadores.

O exemplo mais claro disso é que ainda teremos, este ano, eleições em papel. Nosso manifesto em favor do 
voto on-line, mais do que nunca inclusivo diante da pandemia, passou ao largo de uma mínima iniciativa da 
Comissão Eleitoral Regional em Pernambuco para termos, este ano, uma votação digital. Seria mais segura, 
econômica e de alta eficiência logística, impedindo deslocamentos desnecessários e garantindo o acesso ao 
voto, a partir de qualquer lugar do planeta.

Mas não será assim para sempre. Na próxima eleição, estaremos sob a gestão da chapa Crea para Todos e é 
nosso compromisso implantar no Crea-PE a primeira eleição on-line da sua história de mais de oito décadas. 
Não vamos mais permitir que a participação dos eleitores seja desvalorizada a fim de atender a quem tem inte-
resse em manter a hegemonia de um grupo que não corresponde às expectativas dos que mantém o Crea-PE 
de pé, pagando anuidades e todas as exigências legais (e burocráticas) para poder exercer suas profissões.

Agradecemos o apoio recebido até agora e, mais do que nunca, ressaltamos que precisamos dele para cruzar 
a linha de chegada em primeiro lugar no dia 15 de julho de 2020. É com a sua confiança em nossa chapa que 
vamos construir, juntos, o Crea para Todos.

Conheça melhor nossa plataforma 
de campanha, junte-se a nós!

é o futuro! E o futuro se faz hoje!
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