
Ofício nO005 2017

Rio de Janeiro, 15 de Março de 2017
À

GERPA

Assunto: Impacto do aumento do valor do carro-forte no faturamento das loterias do RJ

O SINCOERJ - SINDlCATO DOS COMISSÁRIOS E CONSIGNATÁRIOS NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com base territorial no referido Estado, representando
os interesses e direitos de sua categoria, visando demonstrar o impacto financeiro
negativo que o aumento que as transportadoras de numerário (carro-forte) estão
praticando em nosso Estado, inviabilizando ainda mais o negócio do Empresário
Lotérico.

O SINCOERJ apresenta, juntamente com este ofício, um estudo peja sua DIRETORIA,
onde demonstra, com números reais e relatórios anexos, a absoluta impossibilidade de
o EL arcar com mais este custo e o tamanho do rombo financeiro que, a curtíssimo
prazo, levarão as loterias do RJ à falência.

O estudo realizado com base nos relatórios de cada UL, apresenta a seguinte
conclusão:

- As ULs de pequeno porte pagarão uma fatura com variável de R$ 4.000,00 à R$
5.000,00, e terão uma diferença de pagamento do boleto para com o adicional recebido
hoje variável de R$ 2.400,00 a R$ 3.200,00.

- As ULs de médio porte pagarão uma fatura com variável de R$ 5.000,00 à R$
6.000,00, e terão uma diferença de pagamento do baleto para com o adicional recebido
hoje com variável de R$ 2.900,00 a R$ 3.600,00.

- As ULs de grande porte pagarão uma fatura acima de R$ 5.500,00, e terão uma
diferença de pagamento do boleto para com o adicional recebido hoje acima de R$
3.300,00.

SEDE PRÓPRIA: RUA DUQUESA DE BRAGANÇA, 13 - ANDARAí - CEP: 20540-000 - RIO DE JANEIRO - BRASIL
TEUFAX: 2278-5084 2575-5055 2575-6904 amail: sinco9ri@sinc~om.br - site:.www.sincoarLcom.br
CNPJ: 30.714.067/0001-59 '. -1. INS RIÇAO UNICIPAL:

2014398.00 . (;,,:". \"" .. .f'1Io.

~

"JT '1 - ~\~\l"" ~

0\"). .< t' ~~'\~ $~~"'\.
\\0. "\~~~~~!:~~~~
~ GfI':;,CJSJI.tP~tJ~\(.,,:~·~~vo~y~..,...



F
~/""'~.
"A'(~_;;fI2 ..

SINDICATO DOS COMISSÁRIOS E CONSIGNATÁRIOS NO ESTADO NO RIO DE JANEIRO

Isto posto, O SINCOERJ, no cumprimento do seu dever e, baseado na boa relação que
constitui seu relacionamento com a Caixa Econômica Federal, apresenta aqui duas
alternativas, que entendemosminimizaria o problema acima descrito. A saber:

I

1 - aumentar em 10Q%o valor pago pela Caixa à título de adicional de segurança de
transporte de valores;

2 - A Caixa assumir totalmente a gestão do recolhimento do numerário nas Casas
Lotéricas, ou seja, a contrataçãoe pagamento às empresas transportadoras de
numerário;

o SINCOERJ se coloca inteiramente à disposição da Caixa para que, juntos,
possamos encontrar omeJhor caminho a ser seguido, esperamos seu entendimento
quanto a gravidade da situação.

Desde já contamos com sua colaboração, entendendo a urgência que o assunto
merece.

Atenciosamente,
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MARCELO GOMES DE OUVElRA
SINCOERJ

VICE-PRESIDENTE
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