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A INTERSINDICAL da Eletrosul, composta pelos Sindicatos dos Engenheiros, Técnicos Indus-
triais, Administradores, Economistas e Contabilistas, vem a publico esclarecer:
1 - a discussão sobre a alteração da forma de pagamento do Adicional de Periculosidade é 
uma discussão complexa e isso sempre foi destacado. Envolve vários aspectos que foram 
muitas vezes explicados nas sucessivas assembleias promovidas;
2 - não há outra forma de reverter a decisão da empresa, senão através da judicialização 
responsável da questão;
3 - em nenhum momento foi dito que a liminar pleiteada seria de fácil obtenção. Pelo con-
trário: que haveria a necessidade de se abordar a questão sobre diversas perspectivas e foi o 
que se fez, quando foram elencadas diversas teses em prol da manutenção da forma de paga-
mento do Adicional de Periculosidade;
4 - a equipe jurídica que assessora a INTERSINDICAL possui um histórico de vitórias judiciais 
que tem redundado em benefícios concretos para os representados, especialmente de cunho 
�nanceiro;
5 - a INTERSINDICAL jamais se omitiu no que se refere a defender suas teses e, de igual forma, 
nunca se escondeu ou se furtou de discutir matérias de interesse das categorias representa-
das; 
6 - a base pro�ssional representada da INTERSINDICAL, formada por pro�ssionais con-
scientes, entende o trabalho e o esforço constante que está sendo empreendido;
7 - o direito de nossos representados será buscado em todas as instâncias jurídicas, com 
trabalho, não com boatos e fofocas;
8 - com relação à busca pela liminar pleiteada, conforme compromisso assumido formalmente 
perante toda a classe nas Assembleias realizadas foi protocolado pedido de reconsideração e 
realizado despacho com o juiz da causa. Estamos aguardando a pertinente manifestação. 
Todos os recursos jurídicos serão apresentados, caso necessário;
9 - por �m, a INTERSINDICAL conclama todos os seus representados a permanecerem unidos 
e coesos em prol dos objetivos traçados nas sucessivas assembleias realizadas, evitando 
aproveitadores e oportunistas de toda ordem, que somente estão interessados em ganhos 
pessoais, sem nenhum outro compromisso.
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