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Prezado Empresário, 
 

Enviamos neste comunicado a ata da reunião realizada em Brasília nos dias 
26 e 27 de Fevereiro 2019. 
 
Nesta ata são relatados vários assuntos mas, o mais importante e que requer 
nosso comentário é referente a APROVAÇÃO do NOVO Adicional de 
Segurança de Transporte de Valores. 
 
Ressaltamos que esta demanda vem sendo tratada pelo SINCOERJ há mais de 
2 anos, relatado inicialmente à Caixa no Ofício 005/2017, onde 
demonstramos e comprovamos que os lotéricos do RJ estavam acumulando 
prejuízos mensais com esta operação. 
 
Após apresentação do ofício supra citado, com várias idas à Brasília para 
novas reuniões e comprovações de prejuízo, muitas foram as barreiras a 
serem vencidas, inclusive internamente na FEBRALOT, onde ficou claro que a 
grande maioria dos Estados(Sindicatos) não queriam a mudança, uma vez 
que os lotéricos destes Estados ganham dinheiro com esta operação, já que 
recebem de adicional um valor maior do que pagam de transporte de valores. 
 
O SINCOERJ sempre entendeu que a despesa com transporte de valores 
deveria ser paga INTEGRALMENTE pela Caixa, sempre brigou por isso e 
tivemos uma grande chance de tornar isto possível se houvéssemos 
aprovado o PLC 001/2017 no Senado, onde os lotéricos do RJ, concomitante 
com o posicionamento do SINCOERJ, foi o ÚNICO Estado da Federação que,  
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em votação, foi contra o ACORDO ou seja, a desistência pela categoria de 
lutar pelo PLC. 
 
O SINCOERJ, em um novo pleito junto à Caixa, apresentou um projeto em que 
o lotérico comprovasse, através da nota fiscal, o valor pago à transportadora 
e a Caixa reembolsaria 95% do valor, já que a mesma afirma a impossibilidade 
jurídica de pagar os 100%, sendo que esta metodologia não foi adiante, mas 
não está descartada por completo, sendo esse nosso próximo pleito, em uma 
luta a ser travada mais à frente. 
 
O SINCOERJ também apresentou projeto à Caixa para que não fosse incluído 
no SITAE o valor do adicional de segurança, evitando assim tributação sobre 
este, o que nos daria uma economia hoje em média de R$ 350,00 mês, 
solicitação ainda em análise pelos gestores da Caixa. 
 
O novo adicional poderá ser pago ainda dentro deste mês de março/2019 e 
estamos trabalhando e cobrando diariamente a Caixa, porém existe a 
possibilidade de o mesmo ser pago apenas em abril/2019. 
 
Lotéricos do RJ, repetimos que este novo adicional não foi o desejado pelo 
SINCOERJ, que queria o pagamento integral, mas tenham a certeza que para 
conseguirmos esta mudança, não foi fácil e calculamos em média que o 
percentual da diferença do pagamento do que é recebido hoje da Caixa e o 
pago à transportadora ficará em torno de 10% de diferença (prejuízo), 
percentual que era de 35% e, portanto, podemos considerar uma conquista 
para os lotéricos do RJ. 
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Na ata está detalhado o novo formato e caso tenham alguma dúvida, entre 
em contato conosco para que possamos ajudar a esclarecer e sanar possíveis 
dúvidas. 
 
No mais tenham a certeza que estamos e estaremos sempre lutando para 
melhoria de nosso segmento e de nossos representados. 
 
Segue o link para acesso à ata: 
 
ATA DE REUNIÃO CAIXA FEBRALOT - GERPA - FEV 2019 
 
A DIRETORIA 
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