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Prezados Empresários, 

É com imensa alegria e satisfação que comunicamos a liberação para que as 

casas lotéricas do Município do Rio de Janeiro possam, enfim, abrir e 

trabalhar normalmente, em sua totalidade, operando em todas as suas 

funções, através do Decreto 47311, editado ontem e publicado no diário 

oficial na data de hoje, dia 28 de março de 2020. 

O SINCOERJ, trabalhando incansavelmente, 24h por dia, durante essas duas 

semanas, em conjunto com a Superintendência Executiva de Assuntos de 

Governo e da Superintendência de Rede e Institucional, ambas do Rio de 

Janeiro, conseguiu o que todos queríamos, nossa liberação para trabalhar e 

cumprir nosso papel social. 

Lembramos a seguir das exigências que precisamos cumprir, para que nos 

enquadremos no decreto e não soframos nenhum tipo de penalidade: 

Art. 1º-A........................................................................................... 
I - atendimento bancário presencial em agências, exceto bancos 
oficiais e casas lotéricas, para atendimento exclusivo de pagamento e 
recebimento de benefícios e de serviços essenciais, além das apostas 
que lhe são próprias, desde que: 
 
1. garantido o espaçamento mínimo de um metro e meio entre as 
pessoas durante o atendimento; 
 
2. procedido mediante apresentação de documento de identidade, 
vedado o atendimento aos usuários com sessenta anos ou mais de 
idade, aos quais deverá ser garantido o atendimento por outro meio; 
 
3. o atendimento não se estenda a outra prestação de serviço, tal como 
a de apostas em corrida de cavalos. 

 

http://doweb.rio.rj.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/4498/#/p:1/e:4498
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Empresários, muito obrigado por acreditarem no seu sindicato, como 

demonstram as inúmeras mensagens de incentivo que recebemos da classe, 

o que foi nosso combustível para perseverar e nunca desistir. 

Agora é conosco, mãos à obra, vamos juntos trabalhar, ajudar nossa 

economia, nossos clientes, nós mesmo e vencer esta pandemia infernal e, 

principalmente, ajudar nosso Brasil. 

A DIRETORIA  


