SINDICATO DOS COMISSÁRIOS E CONSIGNATÁRIOS NO ESTADO NO RIO DE JANEIRO

COMUNICADO 124 – 04 04 2017
AUMENTO DO VALOR DO CARRO-FORTE
CAIXA PRESTA ESCLARECIMENTOS DAS AÇÕES EM ANDAMENTO
Prezados Empresários Lotéricos,
Divulgamos logo abaixo mensagem da SR Sul Fluminense, endereçada aos seus lotéricos
vinculados mas que serve para esclarecer todos os empresários, das ações em andamento,
com relação ao aumento do transporte de numerário.
Lembramos que, conforme divulgado no COMUNICADO 121-A , nos dias de hoje e amanhã,
a FEBRALOT e o SINCOERJ estarão reunidos com a Caixa e a Frente Parlamentar de Apoio
aos Lotéricos, visando a busca de fortalecimento da causa e a definitiva resolução da
situação.
A DIRETORIA

De: sr2595rj01@caixa.gov.br [mailto:sr2595rj01@caixa.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 31 de março de 2017 11:23
Assunto: Reajuste de valores pelas Transportadoras de Valores
Prezado (a),
1.
A CAIXA, desde 2008, disponibiliza um valor mensal a título de remuneração complementar para
estimular o empresário lotérico a utilizar os serviços de segurança e transporte de numerário por meio de
Carro-Forte, visando mitigar o risco de sinistros e reduzir os custos deste serviço para o lotérico.
2.
Em meados de MARÇO/2017, a CAIXA tomou conhecimento sobre a movimentação das empresas
de transportes de valores no sentido de reajustar o valor do AD VALOREM de 0,040% para 0,056%
(+40%), e elevação no mesmo percentual no serviço de coleta.
3.
Considerando que os percentuais envolvidos apresentam-se acima de quaisquer índices ou
projeções de mercado, a CAIXA realizou reuniões com a FEBRALOT, ABTV, FENAVIST, TRANSVIP,
PROSSEGUR, PROTEGE e está com agenda para os próximos dias com a RODOBAN e BRINKS.
3.1.
As rodadas de reuniões buscam negociar a extinção, redução ou, em último caso, a postergação
do aumento proposto, sendo que todas ficaram de se posicionar até o final da próxima semana.
3.2.
Além disto, formalizamos consulta junto a ABTV, FENAVIST solicitando o detalhamento dos
critérios e a metodologia utilizada no reajuste dos contratos firmados com as Unidades Lotéricas para o
serviço de transporte de valores, como forma de subsidiar os estudos em andamento na CAIXA.
4.
A CAIXA Intensificou os estudos internos para avaliar todas as alternativas possíveis de curto,
médio e longo prazo, quer seja reajuste do adicional pago pela CAIXA, absorção do fluxo por empresas

1

SINDICATO DOS COMISSÁRIOS E CONSIGNATÁRIOS NO ESTADO NO RIO DE JANEIRO

que não estão reajustando suas tabelas, centralização da coleta por região, utilização da solução Cofre
Inteligente, dentre outras
Atenciosamente,
Gilmar Pereira
Supervisor de Canais

Ediberto Resende
Gerente Regional
Superintendência Regional Sul Fluminense - 2595
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