
Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Gestor Ambiental, 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.
 
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. O CREA-PE precisa se oxigenar urgentemente. Confira de perto nossos desejos que tenho a certeza de
que você vai se identificar com nossos ideais." -Fred Brennand

Assinatura digital para os profissionais e empresas. Os
profissionais e empresas validarão seus documentos, por
meio de senha, sem precisar de impressões,
escaneamentos, envios de arquivos e demais
necessidades. Assim o contratante irá pegar o documento
com mais rapidez e agilidade, diminuindo a burocracia. 

Disponibilizar um espaço de coworking juntamente com
uma cafeteria, para que os profissionais possam ter um
local confortável e bem equipado para trabalho, estudo e
reuniões, bem como aumentar seu network. 
Padronizar as Inspetorias do CREA-PE, também com
espaços para network dos profissionais e empresas, de
acordo com as possibilidades que o local onde a
inspetoria se encontra oferece, como também suas
necessidades

"O CREA-PE PRECISA SE OXIGENAR."
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ALGUMAS DE NOSSAS PROPOSTAS
MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA

ASSINATURA DIGITAL
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Criação de setor para atendimento preferencial às entidades de classes e associações, visando melhoria no segmento
das áreas que envolvem o CREA-PE (Ex.: Ademi, Sinduscon, Sinaenco, Sicovi, etc.)
Estabelecimento de parcerias com tais entidades e associações com o intuito de fortalecer as associações e seus
profissionais ligados a elas, visando fortalecê-las para que possam desfrutar de todo o seu potencial, auxiliando-as
inclusive com o Jurídico do CREA- PE quando necessário Criar uma ferramenta de podcast para informar e tratar de
assuntos de relevância e fatos ocorridos que necessitem de uma resposta imediata Criação da Carteira Profissional
Digital homologada nos órgãos oficiais, competentes e reconhecidos, como um único documento de identificação
Atualização do aplicativo do CREA-PE, tornando-o mais completo e mais prático Conectar o CREA-PE com demais CREA’s
do país com o objetivo de prestar suporte aos profissionais de cada Estado nos serviços interestaduais, uma vez que o
registro já é nacional (Ex: Os profissionais de Pernambuco não podem ser responsáveis técnicos de obras no Estado da
Bahia e vice-versa). Fazer do CREA-PE uma ponte para gerar convênios com os Sinduscon-PE e Tribunal de Contas do
Estado para gerar seguros de obras públicas Judicializar todos os editais que contrariarem a Lei do Salário Mínimo
Parceria e convênio com a OAB criando uma Comissão de Direito e Engenharias da OAB-PE, tendo como representante
presidente desta comissão, preferencialmente um Engenheiro e/ou Advogado especializado

Programa Anuidade Zero: Criar sistema de geração
de pontos para desconto integral da anuidade
seguinte, assim como para descontos e promoções
nas futuras lojas e prestadoras de serviços parceiras
do CREA-PE.
Promover parcerias com empresas através de
programas de fidelidades entre empresa e
profissional, para obtenção de benefícios para ambas
as partes

www.fredbrennand.com.br
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PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS

CREA CONNECT

Para conhecer todos as propostas entra no site: 


