
O 
SINTAEMA-SC no informativo Bomba D´Água 

n° 472 publicou a proposta de oferecer um 

espaço democrático e gratuito aos candida-

tos pertencentes ao quadro de funcionários da CASAN 

que disputam as eleições deste ano. 

Este espaço destina-se à apresentação de propostas, e 

é uma boa oportunidade para que os trabalhadores pos-

sam conhecer os candidatos com comprometimento em 

relação às necessidades dos servidores da CASAN,  para a 

melhoria do saneamento público e o fortalecimento da 

CASAN como Empresa Pública.

Nestas eleições, a população irá escolher os prefeitos e 

vereadores que governarão as cidades por mais 4 anos. 

Por isso, é um momento muito importante para de* -

nirmos o futuro dos municípios. A votação ocorrerá no 

domingo dia 5 de outubro.

Faça sua escolha com responsabilidade: dela depende 

o destino de sua cidade. Vamos ao debate!
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Eleições 2008

SINTAEMA-SC ABRE ESPAÇO AOS CANDIDATOS 

TRABALHADORES DA CASAN

1) Vá até o local onde 

você vota, levando o 

título de eleitor e um 

documento oficial com 

foto, como carteira de 

identidade, carteira de 

trabalho, carteira profis-

sional ou certificado de 

reservista (no caso dos 

homens).

2) Após se identifi-

car ao mesário da sua 

seção, você será auto-

rizado a votar na urna 

eletrônica.

Nestas eleições serão 

dois votos: o primeiro 

voto é para vereador 

e o segundo voto para 

prefeito.

3) Digite o número do 

candidato no teclado da 

urna eletrônica. Na tela, 

aparecerão a foto, o nú-

mero, o nome e a sigla do 

partido do candidato es-

colhido. Se as informa-

ções estiverem corretas, 

aperte na tecla verde 

CONFIRMA.

4) Se não aparecerem 

na tela todas as informa-

ções sobre o candidato 

escolhido, aperte a te-

cla laranja CORRIGE e 

repita o procedimento 

anterior. 

Ao terminar o procedi-

mento, aparecerá na tela 

a mensagem “Fim”.

Como votar na urna eletrônica

- Esclarecemos que a ordem dos candidatos está organizada 

por nome em ordem alfabética neste informativo.

- Você candidato e trabalhador da CASAN que não mandou seu 

material pode ainda  enviá-lo para o e-mail imprensa@sintaema-

sc.org.br que publicaremos suas propostas antes das eleições. 

O texto deve ter até 1.000 caracteres e envie uma foto.

Eleitores irão escolher vereadores e prefeitos

Reginaldo Jaques

65065
Florianópolis

PCdoB
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Gilmar Salgado 

16016
Florianópolis

PSTU

Atenção:
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Bastos da Casan 

11111
São José

PP

Alba da Casan 

13123
São José do Cedro

PT

Gilmar da Casan 

65100
Palhoça

PCdoB
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Elvio da Casan 

13456
São Joaquim

PT


