
NOSSO CREA É PARA TODOS!

Nós provamos a cada dia e em cada conquista que a mulher é capaz de exercer qualquer papel que sejam 

delegados aos homens. Engenheiras, agrônomas, geólogas e profissionais das tecnologias e geociências já 

superaram preconceitos e ocupam postos de comando nas empresas e nas instituições de ensino e pesqui-

sa com maestria.  Não faltam mulheres capazes, na maioria das vezes faltam oportunidades – seja para reali-

zar uma formação acadêmica ou para ter acesso a melhores salários, cargos e funções.

Como candidata à diretora administrativa da Mútua-PE, ao lado dos colegas de engenharia civil Adriano 

Lucena, candidato à presidência do Crea-PE, e Luiz Antônio, candidato à diretoria geral da Mútua-PE, vejo o 

quanto somos valorizadas e convocadas para contribuir com uma gestão mais participativa e mais atenta às 

questões específicas das profissionais do sistema Confea/Crea/Mútua.

Discutimos propostas com a participação de diversas mulheres para fortalecer o atendimento às nossas 

demandas e colaborar com o desenvolvimento do protagonismo feminino no nosso conselho de classe. 

Elas partem da implementação do programa Crea Mulher que tem como diretrizes o apoio às mulheres 

registradas no sistema para que possam ter mais acesso ao mercado de trabalho e à representatividade 

institucional como profissionais da engenharia, da agronomia e das tecnologias.

A partir daí temos algumas propostas mais pontuais:

- Promoção da equidade de gênero no mercado de trabalho das profissões do sistema Confea/Crea/Mútua

- Criação do Programa Primeiro Emprego destinado às profissionais do sistema

- Incentivo às estudantes de graduação para a participação no Crea Júnior

- Incentivo à associação das profissionais do sistema à Mútua-PE para uso dos benefícios oferecidos

- Criação de um calendário de palestras e debates no Crea-PE com mulheres que são protagonistas nas 
profissões do sistema para incentivo e troca de experiências  

ROSELY ANGELA DE SOUZA MONTEIRO 
Candidata a diretora administrativa da Mútua-PE
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Conheça melhor nossa plataforma 
de campanha, junte-se a nós!

é o futuro! E o futuro se faz hoje!

ADRIANO LUCENA
6677
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São propostas que não têm custos elevados mas sim resultados elevadíssimos para as participantes. 
Capacitações técnicas, eventos científicos e que renovam nossas networks são alguns exemplos de 
iniciativas que irão nos preparar para novas conquistas, seja como profissionais, empresárias ou estu-
dantes. 

A renovação de ideias e de práticas que refletem mudanças na sociedade e no mundo dos negócios 
passa pelo engajamento das mulheres na construção de um conselho proativo, mais forte, mas iguali-
tário.

Venha fazer parte desta caminhada. No próximo dia 15, vote com a gente!


