
UMA CAMPANHA INOVADORA PARA UM NOVO TEMPO

Estamos chagando na reta final, tenho certeza que tem sido uma campanha dife-
rente de qualquer outra em todos os tempos. Uma campanha em tempos de 
pandemia do novo coronavírus, de distanciamento social e restrições para evitar 
a contaminação e disseminação da Covid-19. Foi uma campanha cheia de apren-
dizado no uso dos instrumentos da tecnologia e da informática na arte da comu-
nicação, o que nos proporcionou encontros com as mais diversas áreas ligadas ao 
sistema Confea/Crea/Mútua. 

Tive a chance de conhecer muitos profissionais, novos para mim mas os quais já 
considero amigos, como também rever velhos colegas e amigos que fiz durante 
toda a minha vida profissional - já são quatro décadas de engenharia.

Nestes dias que antecipam o dia 01 de outubro, data da eleição, continuaremos a 
nossa luta, contando com todos que nos apoiam, levando a cada profissional 
nossa mensagem de comprometimento com nossas propostas para melhoria do 
trabalho a ser executado pelo Crea-PE e a Mútua-PE. 

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
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Nossa chapa reúne dois grandes engenheiros civis, Adriano Lucena para a presidência 
do Crea-PE e Luiz Antônio Melo para a diretoria geral da Mútua-PE. São referências no 
exercício da profissão com ética e comprometimento. Estaremos juntos na nova gestão, 
formando uma tríade para conduzir o nosso conselho a um novo tempo.

É muito importante que cada profissional vá às urnas, só assim vamos dar uma resposta 
a cada dificuldade que nos foi imposta pelas últimas gestões.

Vamos fazer um CREA em que todos participem. Será um CREA PARA TODOS.

Da mesma forma nossa vitória será a vitória de todos.

Contamos com cada um de vocês!


