
APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA

Com muita responsabilidade e com muito respeito, apresento minha candidatura à 

reeleição do Crea-PR, para a gestão 2021-2023.

Há pouco mais de dois anos, fizemos uma campanha que rodou todo o estado do 

Paraná, permitindo um amplo e democrático diálogo com os profissionais que formam 

o Sistema Confea/Crea/Mútua, para discutir e propor um plano de gestão inovador e 

comprometido com a excelência em defesa das profissões regulamentadas. A confi-

ança dos profissionais construída nestes diálogos foi confirmada em uma expressiva 

votação, em todo o Paraná.

De lá para cá temos honrado o compromisso de realizar uma gestão participativa, cole-

giada e cooperativa, com base em valores como ética e transparência, para efetiva valo-

rização dos profissionais pertencentes ao Sistema Confea/Crea/Mútua.

Nesta campanha estamos apresentando os resultados de nossa gestão (2018-2020), 

demonstrando que os compromissos apresentados no plano de trabalho proposto 

foram cumpridos e avanços alcançados para os profissionais e para a sociedade, com a 

participação de todos.

Com o entusiasmo renovado para continuar os avanços na gestão do Crea-PR, quere-

mos colocar em prática no próximo triênio (2021-2023) um novo plano de trabalho, que 

estamos apresentando e discutindo até a eleição. 

Seguindo a mesma proposta da campanha anterior, de ouvir os profissionais em seus 

anseios e sugestões, estamos abertos a propostas para aperfeiçoamento do nosso 

plano, para que ele tenha contribuições e seja construído de forma colaborativa. Como 

flexibilidade e adaptação também fazem parte da minha forma de trabalhar, esses diálo-

gos, em época de pandemia, estão acontecendo através de diversos formatos como 

web conferências, participação em lives, telefonemas e outros formatos de 

discussões online, possibilitando, até mesmo, um alcance maior de pessoas envolvidas.

Quero te ouvir e contar com você para darmos sequência a nossa trajetória e continuar-

mos juntos a obter importantes conquistas para nossas profissões e o nosso Sistema 

Profissional.
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Conto com seu engajamento, apoio e voto.
Eng. Ricardo Rocha

Entre em contato através de nossas
redes sociais, whasapp ou e-mail.
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