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Prezado Empresário, 
 

O SINCOERJ sempre que participa em reuniões em Brasília repassa aos 
Senhores(as) o informe da FEBRALOT que segue em link no final mas, devido 
aos temas mais complexos e urgentes, resolveu detalhar a atuação deste 
sindicato e os questionamentos à Caixa. 
 
Cabe ressaltar que o SINCOERJ, através de seu Presidente Marcelo Furtado e 
do Vice-Presidente Marcelo Gomes, quando participa em reuniões em 
Brasília, tem papel predominante na defesa de nossa classe, cobrando 
firmemente à Caixa suas atribuições e responsabilidade com a rede lotérica 
e, para vocês empresários, que participam em redes sociais em âmbito 
nacional, com integrantes de outros sindicatos, perguntem a eles a postura 
do SINCOERJ nessas reuniões, se não somos os mais  rígidos e incisivos em 
nossas cobranças e questionamentos em defesa da rede. 
 
Referente aos detalhamentos dos temas segue: 
 
Dia 22: reunião com a GERPA 

1- Novo Adicional de Segurança de Transporte de Valores 

 
O SINCOERJ através de muita luta, na maioria das vezes lutando sozinho 
e contra quase todos, conseguiu na reunião de 11/12/2018, aprovar o 
novo modelo de adicional, modelo este já divulgado em comunicados 
anteriores e, o acordado com a Caixa, seria que no dia 30/01/2019 já 
receberíamos o novo valor dentro deste novo modelo, porém, como 
terá um aumento de despesa da Caixa este novo valor precisa passar  
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pelo Conselho Diretor composto pelos Vice-Presidentes, sendo que 
este conselho ainda não foi formado pelo motivo óbvio de mudança das 
Presidências da Caixa e do País e, desta forma, ficou acordado a 
previsão de implementação e pagamento para o final de Fevereiro de 
2019. 
 

2- Problema de Manutenção de equipamentos e TFL 

O problema, conforme informe da FEBRALOT, foi devido a somente 
duas empresas terem concorrido na licitação e a 1ª colocada, DIEBOLD, 
em preço e qualificação, foi desclassificada por problemas de 
documentação e a 2ª colocada, a ATP assumiu em seu lugar e não existe 
uma 3ª opção (empresa). Hoje o que a Caixa tem a fazer é acionar, 
penalizar e multar a ATP, até chegar em uma ruptura de contrato. 
O SINCOERJ, deixou sua indignação com esse assunto, cobrando 
responsabilidade e repasse ao lotérico o valor cobrado pela Caixa da 
multa à ATP e, também sugeriu a FEBRALOT cobre judicialmente a 
Caixa, já que a mesma não está cumprindo os deveres do contrato de 
Permissão e da Circular vigente. 
 

3- Falhas no Sistema 

 
Conforme explicado no informe da FEBRALOT, o ocorrido no início de 
janeiro foi um problema pontual, por uma falha no sistema geral e foi 
nos apresentado números de uma evolução de autenticações de 
boletos no sistema da CIP, mostrando que o sistema tem operado sem 
problemas.  
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4- Tributação sobre os Adicionais de Segurança 

        O SINCOER, na reunião de 11/12/2018, apresentou à Caixa um parecer 
        de nosso contador, informando que no entendimento dele e deste 
        sindicato, a remuneração do Adicional de Segurança poderia vir          
        estipulado no SITAE com o histórico de “AJUDA DE CUSTO”, pois assim 
        não seríamos tributados, economizando hoje em média o valor de, 
        aproximadamente, R$ 400,00 por mês. A Caixa alegou que não 
        conseguiu verificar essa demanda e o SINCOERJ reforçou esta prioridade, 
       comunicando que oficializará cobrança futura. 
 
No dia 23, sem que esperássemos, foi confirmada horas antes uma reunião  
com o Sr.º Pedro Guimarães, novo Presidente da Caixa e o Sr.º Charles, futuro 
gestor da empresa Caixa Loterias. 
 
Nesta reunião o Sr.º Pedro Guimarães se apresentou e falou abertamente 
sobre os problemas encontrados por ele e sua equipe, deixado pela gestão 
anterior e nos comunicou que está trabalhando arduamente para em um 
curto espaço de tempo fazer uma “LIMPA” dentro do Caixa e que a instituição 
está com problemas, que o que estamos passando é fruto de um governo 
que acabou com o País. 
 
Comunicou também que tem planos para fortalecer a nossa rede e que 
precisamos ser valorizados dentro da Caixa, sendo que, para tanto, vai 
desvincular a rede lotérica das áreas administrativas da Caixa, montar a 
empresa CAIXA LOTERIAS e esta empresa vai gerir todos os interesses do 
negócio loterias, tendo assim prioridade dentro da instituição. 
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O Presidente falou também a respeito da LOTEX, que para ser implantado 
esta modalidade, o operador tem que dar retorno à Caixa e aos lotéricos e 
que não vai acatar uma coisa simplesmente para ser bom só para Caixa. 
 
O assunto que mais nos interessava foi questionado pelo SINCOERJ, que é a 
respeito da abertura de capital da Caixa Loterias, no que mostramos ao 
Presidente que o lotérico está muito preocupado de a Caixa abrir para que 
operadores pudessem trabalhar com loterias em qualquer lugar e nós, que 
anos fortalecemos esta rede e este negócio, seríamos prejudicados. 
 
O Presidente informou que isto NÃO ocorrerá, que a abertura de capital terá 
um plano definido pela Caixa junto aos investidores, que a expansão de uma 
nova rede está descartada que o investidor terá sim que fortalecer a rede 
hoje existente e que esse investimento terá um ganho para o lotérico em 
melhorias estruturais e agilidade no plano de negócios. 
 
Com sua experiência no setor de mercado e privatizações, o Sr.º Presidente 
ainda nos aconselhou a nós lotéricos nos organizar e abrirmos uma empresa 
e sermos sócios desta empresa Caixa Loterias, no que achamos bastante 
interessante, pois assim teríamos participação nas decisões sobre o nosso 
negócio. 
 
O SINCOERJ, antes da saída do Presidente da Caixa, comunicou que o nosso 
Presidente da República Jair Bolsonaro é conhecedor de nossos problemas e 
que ele nos apoia desde 2014, tendo sido peça fundamental em 2015, na 
aprovação da nossa lei de renovatória de nossos contratos e que no ano  
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passado, antes do atentado, fez um vídeo de apoio a rede, falando que, com 
uma canetada, iria resolver nossos problemas e que o Presidente da Caixa, 
ao assistir, balançou a cabeça com aprovação. 
  
O Presidente da Caixa ficou 58 minutos conosco, foi muito transparente e nos 
deixou muito otimistas quanto ao nosso futuro, informou que falta ainda 
nomear 6 Vice-Presidentes e que até o final de fevereiro de 2019, a casa 
estará em ordem para tratarmos dos assuntos pontuais. 
 
Depois da saída do Presidente da Caixa, começamos uma reunião mais 
técnica com o novo Gestor da futura Caixa Loterias, Sr.º Charles e, com ele 
foi exposto todos os nossos problemas atuais, manutenção de 
equipamentos, sistema, renovatória de contrato das extensões, preço dos 
jogos defasados, jogos desatualizados e outros. 
 
O SINCOERJ aproveitou a ocasião para demonstrar ao novo Gestor que a 
forma  interna que a Caixa visualiza a rede lotérica é com afastamento, que 
não há uma vontade que a rede cresça financeiramente  que a ideologia do 
antigo governo se instalou dentro da Caixa, que era preciso mudar isso pois 
precisamos ter uma relação empresarial aberta, precisamos crescer juntos, e 
aproveitamos também, para contar ao novo Gestor a forma como foi 
implantado o jogo on-line, que este processo foi conduzido com mão de ferro 
pelos antigos Diretores, que nos empurraram um comissionamento de 3,11% 
de um produto construído durante anos em conjunto com a rede, que só nos 
deram esse percentual depois de muita briga, pois informaram que se  
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quisessem, não nos dariam NADA e, com firmeza e veemência cobrei que se 
haja um estudo para rever este produto. 
 
Com esse relato o SINCOERJ espera ter deixado mais detalhado o que ocorreu 
em Brasília nestes 2 dias, sabemos que temos muitos problemas mas peço 
que vejam como a atuação do NOVO GOVERNO será daqui para a frente, que 
a maioria esmagadora dos cariocas e fluminense votaram todos sabendo que 
este novo governo Bolsonaro precisará de tempo para reorganizar o País 
destruído por anos, assim como será também com o nosso negócio, a Caixa 
com essa nova gestão precisará de tempo para levantar esta instiuição que 
administra nosso negócio. 
 
Tenham certeza que o SINCOERJ está e estará sempre atuando para o melhor 
de nossa rede e nossos negócios. 
 
Segue INFORMATIVO DA FEBRALOT 
 
Um forte abraço em todos. 
 
A Diretoria   
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