
Candidato à Presidência do Crea-PE 

Complementando, divulgamos sobre tudo o que a gestão atual, iniciada em 2015 e que realmente significou e significa a mu-

dança, realizou nesses quase 5 anos e meio. Consultem no site (http://www.unidospelaengenharia.com.br/acoes2015-

20.html) você terá maiores detalhes sobre todas elas.

• Crea Orienta!: Implantado em maio

deste ano 2020, é mais um projeto ino-

vador, onde o Crea tira dúvidas dos 

profissionais sobre os serviços do Crea. Ocorre todas as 

quintas-feiras, às 17hs, atualmente no formato de Live pelo 

Instagram. Já foram tiradas dúvidas sobre ART, CAT, RAT e 

Fiscalização do Crea. Participam um funcionário qualificado 

e o presidente do Crea-PE como moderador. 

• Blitz do Crea: Instituído em 2016, é um

projeto de visita integrada realizada volun-

tariamente por profissionais, conselheiros e 

presidência do Crea-PE a locais para vistoria em equipa-

mentos e espaços públicos, quanto a sua situação, analisan-

do pontos de riscos para sugerir soluções, resultando num 

relatório ou laudo que é entregue aos seus responsáveis 

para que se tomem as ações necessárias à dirimir os pro-

blemas encontrados. 

• Plenária Itinerante: Realização de

uma plenária por semestre numa cida-

de sede de inspetoria, com oportunida-

de de participação neste tipo de reunião aos profissionais do 

interior do Estado. Já foram realizadas 10 plenárias itineran-

tes, nas seguintes cidades: Carpina, Gravatá, Araripina, Pe-

trolina, Serra Talhada, Arcoverde, Salgueiro, Afogados da 

Ingazeira, Araripina e Caruaru. 

• Revista Digital: Revista publicada no

site do Crea-PE, atualmente com duas 

edições lançadas. 

• Cadernos do Semiárido: Série de pu-

blicações de profissionais renomados 

sobre as potencialidades do Semiárido, 

coordenado pelo Professor Eng. Civil 

Mário de Oliveira Antonino, tendo sido 

publicados 13 edições, todas disponibili-

zadas no site do Crea-PE. 

• Parcerias: O Crea-PE possui par-

cerias (programa de cooperação) 

com diversas instituições de ensino, entidades de classe, 

organizações e empresas nas áreas de lazer, gastronomia, 

serviços, emprego e renda, fiscalização, meio ambiente e 

cidadania. As parcerias visam oferecer facilidades e descon-

tos aos profissionais registrados, funcionários do Crea-PE e 

estudantes associados ao Programa Crea-Jr, além de forta-

lecer atividades de fiscalização e proporcionar atuação do 

Crea em ações de proteção ambiental e causas sociais. Atu-

almente são 76 parcerias, com ganho indireto em 2019 de 

R$ 785.000,00 em descontos e bolsas, com 80 bolsistas 

(conselheiros, colaboradores, estudantes, inspetores, profis-

sionais e dependentes. 

• FPI - Fiscalização Preventiva Integrada: Ação da fiscali-

zação em determinadas áreas ou região. Foram realizadas 

28 por ano nestes 5 anos, praticamente 1 a cada 2 meses. 

• Seminário de Lideranças Regionais: Promove eventos

anuais em cidades do interior do Estado, para treinamento e 

posse de novos Conselheiros e Inspetores, além de definir 

as comissões permanentes e especiais e eleger e dar posse 

à nova diretoria. Já foram realizadas nas cidade de Bonito, 

Caruaru, Garanhuns, Pesqueira e Caruaru. 

• Diagnósticos de Obras: Assim como realizado no Projeto

Apoio Técnico Mata Sul, o Crea-PE, através de profissionais 

voluntários, tem atuado em visitas e diagnósticos de diver-

sas obras como os casos da Barragem Serro Azul, da Barra-

gem de Brotas, do canal da transposição, das pontes do 

Recife, da Transnordestina, do hospital Barão de Lucena, do 

hospital Oswaldo Cruz, do Shopping Riomar, do Clube Náu-

tico e até da queda de um carro num estacionamento eleva-

do, assim como promoveu discussões sobre obras que de-

senvolveriam a Engenharia no Estado de Pernambuco, co-

mo o Hub da Latam e diversos outros casos. 

• Certidão de Acervo Social – CAS: Documento onde o

Crea-PE reconhece o trabalho voluntário realizado por pro-

fissionais, em ações sociais coordenadas pelo Conselho. 

• Pandemia do Covid-19 - Mesmo durante este período de

pandemia do Covid-19, o Crea-PE, com sua sede e inspeto-

rias fechadas, vem trabalhando em casa (home work), por 

teleatendimento e por reuniões por videoconferência de sua 

diretoria, corpo gerencial, câmaras especializadas e plená-

rio, além de diversas ações voltadas aos profissionais, às 

empresas, às entidades e à sociedade em geral. Assim, po-

demos destacar, como principais ações neste cenário de 

pandemia: 

a) Criação do Comitê de Crise Covid-19, impondo mais
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agilidade e abrangência nas decisões; 

b) Instituição do Tele trabalho, preservando assim a saúde 

dos nossos colaboradores e por conseguinte dos profis-

sionais e da sociedade; 

c) Emissão de ofício ao Governo do Estado questionando 

sobre a amplitude da construção civil no estado em rela-

ção à paralisação das atividades; 

d) Emissão de ofício à mútua nacional solicitando criação 

de benefício extraordinário; 

e) Estruturação de canais para atendimento on-line e via 

whatsapp, para garantir acesso de profissionais e em-

presas aos serviços do Crea-PE; 

f) Realizada divulgação especial de cuidados com a manu-

tenção de aparelhos de ar condicionado, via assessoria 

de imprensa, em emissoras de rádio de todo o estado, 

valorizando a atividade de engenheiros mecânicos e o 

PMOC; 

g) Realização de reuniões on-line de Câmaras Especializa-

das e de Plenárias do Crea-PE, por videoconferência, 

visando destravar os processos pendentes, pois com a 

pandemia, todas as reuniões presenciais foram suspen-

sas, mas os Profissionais e Empresas precisam das nos-

sas decisões, o que foi muito bem aceito pela maioria 

dos Conselheiros; 

h) Compartilhamento todos os dias nas redes sociais do 

Crea-PE, com a Série Esperança Viva, de casos de su-

cesso (cases) do mundo inteiro e de Pernambuco, onde 

a solidariedade, juntamente com o talento dos profissio-

nais da Engenharia, Agronomia e Geociências, fazem a 

diferença. Engenheiros de Software, biomédicos, clíni-

cos, civis, geólogos tem se dedicado a proteger vidas. 

Podemos citar, como principais exemplos, os casos: 

 a iniciativa da Moura Baterias, em Belo Jardim, que 

adaptou linha de produção para fazer respiradores; 

 o engenheiro eletricista Gabriel Liberalquino que 

atuou em tempo recorde, na implantação de novos 

leitos, no Hospital das Clínicas da UFPE, e se dis-

põe dar orientações para mais profissionais nesse 

desafio. 

i) Relançamento do Terça no Crea através de Live e cria-

ção do programa Crea Orienta também por Live, através 

do Instagram, levando informação aos profissionais. 

 

https://www.instagram.com/ 

unidospelaengenharia 

https://www.facebook.com/ 

unidospelaengenharia 

https://www.twitter.com/ 

unidospelaeng 

https://is.gd/g8u7dv (61) 99944.1234 

http://www.unidospelaengenharia.com.br unidospelaengenharia2020@gmail.com 

É o Crea-PE trabalhando para todos, verdadeiramente! 

O compromisso dos candidatos do time Unidos pela Engenharia é justamente manter e aprimorar 

todas as atividades ordinárias e extraordinárias do Crea e da Mútua em Pernambuco. 

Construindo o futuro, preservando as conquistas! 
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