


Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Gestor Ambiental e 

Mestre em Construção Civil e empresário, Fred Brennand é um dos candidatos 

que traz propostas extremamente inovadoras para sua candidatura à 

Presidência do CREA-PE. Seu lema é “Renovar e Modernizar”, onde ele 

estrutura suas propostas em quatro pilares, nomeados de acordo com cada 

grupo com o qual ele se preocupa: Atendimento e Estrutura; Profissionais e 

Empresas; Servidores e, por fim, Sociedade. 

Com anos e mais anos de experiência não só nas profissões citadas 

anteriormente, mas também como servidor, Fred Brennand não traz somente 

um novo rosto, mas ideias inovadoras e revolucionárias, não somente para o 

órgão em si, mas principalmente para toda uma comunidade de profissionais 

que anseiam por mudança. 

Programas como Anuidade Zero, Readequação dos Sistemas e Canais de 

Atendimento do CREA-PE, Padronização das Inspetorias, assim como uma 

restruturação física da sede, incluindo a implantação de um Espaço de 

Coworking com cafeteria para reuniões de nossos profissionais e treinamentos 

de capacitação em parcerias com instituições de ensino são só algumas das 

muitas propostas inteligentes que Fred Brennand traz consigo. 

“É com muito entusiasmo que lançamos esta campanha, para que possamos 

fazer do CREA-PE um pilar para nosso desenvolvimento pessoal, profissional, 

e para nosso bem-estar de um modo geral. Eu, Fred Brennand, convido você a 

conferir as propostas e ideias que eu e minha equipe estamos desenvolvendo, 

e convido você, profissional com seu registro no CREA ativo, para votar no 

número 44, meu número, caso você sinta as mudanças que proponho farão 

uma diferença positiva na sua vida. Confira de perto nossos desejos que tenho 

a certeza de que você vai se identificar com nossos ideais." -Fred Brennand 

Ele disponibiliza em seu site de campanha www.fredbrennand.com.br a lista 

com todas suas propostas e ilustrações, dentre outras informações. Inclusive, 

dispõe em sua plataforma uma área onde os profissionais eleitores poderão 

entrar em contato direto com o empresário. Entre e saiba mais! 


