
 
 

 

 

Itá, 11 de junho de 2003  INTERSUL-037/2003 
 

Ilmo. Sr. 
Antonio de Padua Barbedo 
DD Presidente do Sindicato dos Assalariados Ativos, Aposentados e Pensionistas nas 
Empresas Geradoras, ou Distribuidoras, ou Transmissoras,  ou Afins de Energia Elétri-
ca no Estado do Rio Grande do Sul e Assistidos por Fundações de Seguridade Privada 
Originadas no Setor Elétrico - SENERGISUL 
Porto Alegre – RS. 
 
 
Ref.: Mensalidade do Fundo da Intersul 
 
 
Prezado Senhor: 
 

Em 29 de março de 2000, encaminhamos Correspondência INTERSUL 
014/2000, informando que este SENERGISUL estava em atraso com o repasse dos 
valores da mensalidade do FUNDO DA INTERSUL correspondentes aos meses de ju-
lho/98 a março/00. 
 Em resposta ao solicitado este sindicato, em 30 de março de 2000, nos encami-
nhou Correspondência SENERGISUL / 1999-2002/215, informando que a partir do mês 
de abril de 2000 seria enviada a mensalidade de março/00 e uma mensalidade penden-
te, repetindo esta fórmula até se esgotarem as mensalidades atrasadas. 
 Mas a proposta de pagamento das mensalidades atrasadas só começou a ser 
cumprida no mês de setembro/2000, alternando tal pagamento em uns meses sim e 
outros não até outubro de 2002 quando ainda faltavam duas atrasadas. 
 Surpreendeu-nos, que nos meses seguintes até março/2003 não foi nos repas-
sada nem a mensalidade do mês, voltando a acumular a dívida em 8 (oito) meses sem 
o repasse. 
 Outra questão que nos chama a atenção é que o valor não foi reajustado desde 
junho/2000, conforme o fazem mensalmente os demais sindicatos que compõe a 
INTERSUL, uma vez que os valores das mensalidades tem alterações na maioria das 
vezes mensais.  
 Como estamos em Data Base da Eletrosul, e com grande dificuldade de tocar a 
campanha, uma vez que parte das negociações se dão no Rio de Janeiro e outras em 
Brasília, vimos através desta solicitar de V. Sa. o empenho em colocar em dia as par-
celas pendentes, o mais breve possível, para que tal fato não inviabilize a campanha 
salarial trazendo prejuízos irreparáveis à classe trabalhadora da Eletrosul. 

Sendo o que tínhamos para o momento, nossas melhores 
 
Saudações Sindicais, 
 
 
Juraci Luiz Bolognest 
Coordenador Financeiro da Intersul 


