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 Vivemos uma pandemia mundial que vem nos transformando, acelerando mudanças tecnológicas, 
fazendo a humanidade repensar valores e nos levando a esperar que a ciência descubra a solução 
para combater o coronavírus e seus imensos impactos na saúde e na economia globais.

São tempos difíceis e que nos obrigam a valorizar ainda mais nossas vidas, a buscar mais e�ciência 
dos sistemas sociais, das máquinas, da tecnologia, e a promover ideias que unam segurança, saúde, 
praticidade e economia.

É neste contexto que nós da chapa Crea para Todos lançamos, em maio, um manifesto a favor do 
voto on line nas Eleições 2020 do sistema Confea/Crea/Mútua. O adiamento da votação de 3 de 
junho para 15 de julho pela Comissão Eleitoral Federal (CEF) do Conselho Federal de Engenharia 
(Confea) atendeu às reivindicações de entidades de pro�ssionais que fazem parte do sistema Con-
fea/Crea/Mútua justi�cadas pelo crescimento da pandemia no Brasil.

Até o último dia 7 de junho, a covid-19 deixou um rastro de quase 700 mil pessoas infectadas e 
36.499 mortes no Brasil – o segundo país do mundo no número de casos con�rmados e o terceiro 
em mortes, até esta data. O vírus fatal ainda poderá aumentar os estragos em grandes cidades 
brasileiras que ainda avaliam a liberação de parte das atividades econômicas e da circulação do 
público. A retomada, para seguir adiante, terá que ser muito atenta e gradual para evitar a con�r-
mação de projeções de que podemos ter aumentos signi�cativos de mortes até agosto pelo aumen-
to dos casos da Covid-19.

Essa trágica realidade precisa ser enfrentada com inteligência e responsabilidade nas Eleições 2020. 
Rea�rmando o compromisso da Engenharia com a inovação e a segurança social, a chapa Crea para 
Todos defende a implantação das eleições on line em Pernambuco este ano.  Temos uma oportuni-
dade de dar um grande passo para a transformação digital no Crea-PE e garantir uma maior 
presença dos pro�ssionais nas eleições sem colocar em risco a saúde de todos os participantes, 
inclusive dos colaboradores do nosso Conselho que atuam na realização das eleições.

        



Conheça melhor nossa plataforma 
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 Temos tempo hábil e grandes empresas de tecnologia no Recife, concentradas no Porto Digital – 
nosso futuro parceiro para a disruptura tecnológica necessária à promoção da engenharia 4.0. Essa 
é uma das nossas principais propostas de campanha e está alinhada às mudanças que a 4ª. 
revolução industrial trouxe para o presente e o futuro da nossa pro�ssão.

São inúmeros os argumentos para a implantação das eleições on line em 2020 mas consideramos 
três fundamentais:

1 - Segurança – Defesa da vida, evitando deslocamentos e aglomerações conforme determinam 
decretos federais, estaduais e municipais que seguem recomendações da Organização Mundial da 
Saúde

2- Economia – Os custos para implantação de uma eleição digital são muito menores do que o de 
uma eleição tradicional em nossa sede e inspetorias em todo o Estado

3- Representatividade – O voto on line poderá ser dado de qualquer lugar do planeta, garantindo o 
exercício da cidadania pro�ssional em tempos de pandemia, a eleição de candidatos com maior 
participação dos eleitores e que terão, portanto, mais condições de representar a maioria dos pro�s-
sionais ligados ao Crea-PE

  


