
SEM SEU VOTO NADA IRÁ MUDAR

LUIZ ANTÔNIO DE MELO 

Prezados amigos engenheiros, agrônomos, profissionais das geociências, tecnólogos e técnicos de Segurança 
do Trabalho, eu sou o engenheiro Luiz Antônio, candidato à diretoria geral da Mútua em Pernambuco. Durante 
quatro meses estamos em contato com vocês apresentando as nossas propostas para mudanças no sistema 
Confea/Crea/Mútua em nosso Estado - infelizmente não foi possível o contato presencial em virtude da pande-
mia provocada pelo novo coronavírus desde o início da campanha. Por isso estivemos presentes por meio das 
reuniões à distância, via aplicativos, e das mídias sociais, realizando lives diárias e outras formas de comunica-
ção.

Temos consciência da insatisfação que os profissionais sentem do sistema e é por isto que, desde 2017, nos 
dispomos a participar desta eleição para promovermos mudanças estruturadoras. Nosso objetivo é que todos 
nós profissionais passemos a ter orgulho do sistema ao qual pertencemos para sermos protagonistas da socie-
dade em que vivemos, pois as profissões que compõem o sistema representam aproximadamente 80% do PIB 
do país. Sabemos que, nos últimos anos, os gestores eleitos para a condução dessas instituições não têm se 
preocupado com a realização de uma gestão que atenda aos anseios dos profissionais e, consequentemente, 
da sociedade.

Com relação a Mútua, gostaria de trazer entre outras, algumas propostas que darão ao profissional uma oportu-
nidade de poder usufruir dos benefícios que a nossa caixa de assistência oferece para aqueles que se tornarem 
Mutualistas.

Vamos tornar a Mútua conhecida em todo o Estado de Pernambuco, realizando eventos locais ou à distância 
para que os profissionais conheçam os benefícios oferecidos porque conhecendo a instituição, mais profissio-
nais se tornarão mutualistas. Também é proposta nossa isentar o profissional do pagamento da anuidade da 
Mútua-PE - a partir do momento em que ele estiver adimplente com o Crea-PE, automaticamente, se tornará 
mutualista. 

Com um maior número de profissionais mutualistas teremos poder de barganha para realizarmos parcerias que 
vão oferecer produtos e serviços com vantagens para nossos associados, inclusive planos de saúde com preços 
mais acessíveis. Vamos realizar parcerias com instituições de ensino a fim de promovermos oportunidades de 
atualização profissional permanentes via cursos de extensão e de pós-graduação latus-senso. Iremos realizar, 
em conjunto com entidades de classe e outras instituições, seminários e congressos nas diversas regiões do 
Estado com temas voltados para a vocação econômica de cada região. É nosso objetivo ainda viabilizar a 
implantação de postos avançados da Mútua-PE nas diversas inspetorias de acordo com a viabilidade e deman-
da apresentadas.
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Ainda sobre a Mútua achamos desnecessária a aquisição de uma nova sede, que custará à instituição a 
importância de R$ 2.800,000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), fora o custo com a reforma e aqui-
sição da mobília para o funcionamento e, posteriormente, os custos de manutenção predial, de pesso-
al para limpeza e vigilância. Estamos vivendo uma pandemia sem precedentes e ainda não sabemos as 
consequências econômicas que teremos no pós- pandemia, portanto devemos ser zelosos com o 
dinheiro que advém dos profissionais, até porque a sede que temos hoje tem atendido plenamente às 
nossas  demandas.

É importante deixar claro que na nossa gestão teremos total sintonia com a presidência do Crea-PE e 
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – Confea. Alinhados e em conjunto iremos propor-
cionar um melhor serviço a todos, situação que não acontece hoje. Nossa gestão será aberta a todos 
que queiram contribuir pois sozinhos não faremos nada. Será uma gestão para e com os profissionais 
do sistema, pois só assim teremos êxito.

Venho conclamar a todos que queiram realmente participar dessas mudanças a votar no próximo dia 
15 de julho. Depois de quatro meses de luta para divulgarmos nossas propostas se não tivermos a sua 
participação no dia da eleição, nos dando  seu voto, sua confiança, corremos o risco de deixar que tudo 
permaneça da forma que está. 

Tomem os cuidados que o momento exige, siga as regras de proteção e distanciamento social, mas 
não deixem de comparecer às urnas e votar em Adriano Lucena, nº 33, para presidente do Crea-PE; em 
Luiz Antônio, nº 66, para diretor geral da Mútua-PE e em Rosely Monteiro, nº 77, para diretora adminis-
trativa da Mútua-PE e para presidente do Confea, estamos com Joel 22.

Grande abraço e boa eleição para todos.

ADRIANO LUCENA
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