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As dificuldades nutrem sonhos que viram ações e realizações. Ver os desafios 
transpostos nesta campanha para a presidência do Crea-PE, traçando o caminho 
para realizar as propostas da chapa Crea para Todos, revigora as forças para a 
eleição do próximo dia 01 de outubro. Foi uma campanha ímpar, sem preceden-
tes assim como foi a pandemia do novo coronavírus. 

O isolamento social, necessário para conter os riscos de contaminação e mortes 
pela Covid-19, não nos intimidou. Descobrimos, aceleradamente, como o resto 
do mundo, os benefícios e as dificuldades do universo digital. Nada de viagens, 
reuniões e outros eventos, comuns nas outras eleições. 

As mídias sociais e reuniões virtuais via APPs foram o nosso palanque. Nele dis-
cutimos nossas propostas, fizemos promessas que serão cumpridas a partir de 
2021, e reunimos profissionais, professores, representantes de diversas modali-
dades das engenharias, da agronomia e das geociências para oferecer a oportu-
nidade construir um novo Crea-PE – O Crea para Todos. Mais solidário com seus 
representados, mais democrático, mais realista com o cenário econômico e as 
necessidades de profissionais e empresas que o mantém há mais de 80 anos. 

Candidato a presidente do Crea-PE
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Vamos chegar em primeiro, colocando nossos colegas em primeiro lugar. 
Vamos trazer nosso conselho para a realidade tecnológica que os negócios 
exigem, para o futuro que bate em nossa porta todo dia, cada vez mais inova-
dor. Mas tudo vai ficar em sonho sem o seu voto. Compareça às urnas no dia 15, 
vai ser a última eleição presencial do Crea-PE e será um dia histórico não só por 
isso. Vai ser também o início da nossa trajetória de renovação, responsabilidade 
e compromisso com todos que formam esta entidade e com a sociedade que 
dela precisa.

Conheça melhor nossa plataforma 
de campanha, junte-se a nós!

é o futuro! E o futuro se faz hoje!
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