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PARTICIPE DA ELEIÇÃO QUE VAI ELEGER NOSSO 
REPRESENTANTE NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

Os dias 23 E 24 DE SETEMBRO serão 
importantes para os trabalhadores (as)
da Casan, visto que nestes dias acontecerá 
a eleição do representante dos trabalha-
dores no Conselho de Administração para o 
triênio 2015- 2017.

É neste espaço que são debatidos novos 
avanços para a empresa e para a categoria 
e, portanto, é fundamental que o conselhei-
ro eleito defenda a visão dos trabalhadores  
junto à administração da empresa e tam-

DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO: VOTE E CONVIDE SEUS COLEGAS 
PARA EXERCER ESSE DIREITO DEMOCRÁTICO!

• Nos dias de votação, haverá urnas 
fixas e volantes. 

• Você também poderá votar em 
trânsito, basta se dirigir a agência 
da Casan mais próxima de você.

• Leve um documento de identifica-
ção  (de preferência crachá) e seu 
número de matrícula para exercer 
seu direito de voto. 

• Nesta eleição votam os emprega-
dos da ativa, sindicalizados ou não. 

• Concorrem ao pleito três chapas.

bém em outros espaços, como: Legislativo, 
Executivo, movimentos sociais e sociedade 
em geral. 

É importante ressaltar que o Conselho é 
composto por 8 membros, destes, 7 são in-
dicados pelo governo e somente um eleito 
pelos trabalhadores (as). Por esse motivo é 
imprescindível que a categoria eleja uma pes-
soa que tenha compromisso e represente os 
interesses de todos os trabalhadores (as) com 
o objetivo de articular e avançar nas nossas 
conquistas e na defesa da Casan pública e de 
qualidade.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:


