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FALA!

INTERSINDICAL NA LUTA POR UMA EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.
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23 E 24 DE SETEMBRO VOTE CERTO. VOTE CHAPA 3!
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Vote certo!
Vote Chapa33

Afonso e Helton estão 100% comprometidos com a defesa da Casan 
pública e com uma gestão pro�ssional, na defesa dos direitos de 
todos os empregados, inclusive com uma aposentadoria digna, 
através de um novo PDVI e de um novo plano de aposentadoria na 
Casanprev.

AFONSO COUTINHO DE AZEVEDO trabalha na Casan desde 
1980. Participou de importantes projetos para fortalecimento dos 
processos de gestão da nossa empresa.
Como ex-gerente Regional de Florianopolis, no ano de 2004, foi o 
único de todos os gerentes regionais, que não entregou a lista com o 
nome dos empregados para demissão exigida pelo ex-presidente 
Walmor de Luca. Isto não foi um ato de coragem e sim apenas um ato 
de dignidade, ética e respeito com todos os empregados da Casan. 
Essa é a marca e a personalidade do Afonso: Respeito e Lealdade aos 
colegas de trabalho e com a Casan.

HELTON ARAÚJO COUTO CARNEIRO trabalha na Superintendên-
cia da Região Oeste - SRO desde 2006, onde atuou nas mais diversas 
áreas, e conhece muito bem a operação e os serviços prestados pela 
Casan e as necessidades das agências e, principalmente, dos empre-
gados.

O compromisso de AFONSO E HELTON está longe de correntes 
políticas e bem perto dos trabalhadores.

O trabalho da CHAPA 3 no Conselho de Administração será pautado 
pela participação de todos, com a criação de um conselho consultivo 
com todas as forças representativas da empresa, especialmente todos 
os sindicatos. O trabalho será solidário e participativo. Eles levarão 
sempre ao Conselho todas as boas propostas dos trabalhadores e 
trarão ao nosso  conhecimento todas as decisões tomadas no Conse-
lho. Transparência e Independência serão sempre as suas bandeiras. 
Por isso, pedimos a todos um voto de con�ança nessa CHAPA 3.

VOTE AFONSO E HELTON PARA UMA NOVA REPRESENTAÇÃO
JUNTO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


