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Itá, 26 de setembro de 2007. 
INTERSUL-029/2007 

  

Ilmo. Sr. 
Tomé Amaury Gregório 
M.D. Presidente do Conselho Deliberativo (de Curadores) da Fundação ELOS 
Florianópolis - SC 
   
 
Ref.: Destinação do Rebate do Seguro Elos 
 
Prezado Senhor: 

A INTERSUL já vem há tempo discutindo com a AAPE a destinação do rebate do seguro ELOS 
com base num princípio que sempre norteou a atuação e constituição de nossas entidades 
sindicais e associativas, qual seja, a defesa do interesse coletivo. 

Consideramos a discussão com a Associação dos Aposentados fundamental, já que a parte maior 
do montante gerado pelo rebate é relativa à grande maioria dos aposentados. 

É consenso entre a INTERSUL e a AAPE que a destinação desses recursos deva ser para o 
coletivo e não de forma individualizada. 

Neste sentido e, preocupados com as maiores demandas dos atuais aposentados e com todos 
que um dia irão se aposentar, é que defendemos que esses recursos devam ser alocados na 
criação de um pecúlio por morte para os aposentados e um reforço de caixa para o EloSaúde - 
buscando torná-lo mais acessível.  

Dessa forma, os sindicatos/entidades que compõe a INTERSUL se reportam a esse Conselho, em 
nome de todos aqueles que estão preocupados com o presente e futuro dos participantes 
da Fundação ELOS, buscando dos nobres Conselheiros discernimento no trato dessa 
questão que - pela sua natureza - não pode cair na vala comum do individualismo e do 
imediatismo. 

Certos do pronto atendimento à nossa solicitação, nossas melhores, 
 
Saudações Sindicais 
 
 
Juraci Luiz Bolognest 
Secretário Geral da Intersul 
 
C.c.: Sadi Pinto da Silveira, Vitor Hogo Formiga, Sadi Rogério Faustino, Jorge Felipe Carminati Grein, Ariovaldo 

Stelle, Claudius Charles Girardi, Nelson Vieira, José Orlando, Susana Maria Thill, Adriana Santos Steglich – 
Conselheiros(as); 

 Antonio Waldir Vituri – Diretor de Gestão Administrativa Financeira da ELETROSUL Centrais Elétricas S. A. 
 Luciano Flávio Andriani – Diretor Administrativo da Tractebel Energia S. A. 
 Associação dos Aposentados e Pensionistas da Eletrosul – AAPE 
  


