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Itá, 18 de agosto de 2004  INTERSUL-27/2004 
 

Ilmo. Sr. 
Antonio de Padua Barbedo 
DD Presidente do Sindicato dos Assalariados Ativos, Aposentados e Pensionistas nas Empre-
sas Geradoras, ou Distribuidoras, ou Transmissoras,  ou Afins de Energia Elétrica 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, in-
formando que este SENERGISUL estava em atraso com o repasse dos valores da mensalida-
de do FUNDO DA INTERSUL correspondentes aos meses de Jul/98 a Mar/00, num total de 21 
meses. 
 Em resposta ao solicitado este sindicato, em 30 de março de 2000, nos encaminhou 
Correspondência SENERGISUL / 1999-2002/215, informando que a partir do mês de abril de 
2000 seria enviada a mensalidade de Mar/00 e uma mensalidade pendente, repetindo esta 
fórmula até se esgotarem as mensalidades atrasadas. 
 O pagamento de duas mensalidades iniciou-se no mês de Set/00, prosseguindo-se o 
pagamento duplo nos meses de: Jan, Mar, Abr, Mai, Jun, Jul, Set/01; Abr, Mai, Jun, Jul, Ago, 
Out/02; Abr, Jun, Ago/03; triplo no mês de Dez/01 e quádruplo no mês de Nov/01, totalizando 
21 mensalidade atrasadas. 
 Portanto a proposta de pagamento das mensalidades atrasadas foi concluída em agos-
to de 2003, juntamente com o pagamento da mensalidade, já atrasada também, de dezembro 
de 2002. 
 Surpreendeu-nos, que a partir de agosto de 2003 não nos foi repassada mais nenhuma 
mensalidade, voltando a acumular a dívida em 19 (dezenove) meses sem o repasse. 
 Outra questão que nos chama a atenção é que o valor não foi reajustado desde ju-
nho/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, pois 
correspondem a 0,3% da remuneração dos trabalhadores da Eletrosul e Tractebel.  
 Como terminamos as negociações de Data Base da Eletrosul, e estamos prestes a ini-
ciar a Campanha de Data Base da Tractebel Energia, e com grande dificuldade financeiras, 
vimos através desta solicitar de V. Sa. o empenho em colocar em dia as parcelas pendentes, o 
mais breve possível, para que tal fato não inviabilize a campanha salarial trazendo prejuízos 
irreparáveis à classe trabalhadora. 

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


