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COMUNICADO 121– 21 03 2017 
 

REAJUSTE DO VALOR DO CARRO-FORTE 
 
Prezados Empresários Lotéricos, 
 
 O SINCOERJ, desde o dia 08 de Março de 2017, vem recebendo um contingente 
excessivo de reclamações de filiados referente à prestação de serviços de TRANSPORTE 
DE VALORES, reclamações estas originadas de carta enviada pela TRANSVIP à rede, 
apontando a necessidade de realinhamento de preços, objetivando equilibrar as finanças 
e a continuidade de seus serviços.  
O SINCOERJ, tendo em vista a demanda de reclamações, agendou reunião com a 
DIRETORIA DA TRANSVIP, que de pronto nos atendeu no dia seguinte (09 de Março), 
tendo a empresa informado que o realinhamento de preços se fazia necessário por 
ocasião de prejuízos acumulados no decorrer de vários anos de operação com os atuais 
preços praticados na rede lotérica e, após a explanação da DIRETORIA DA TRANSVIP, o 
SINCOERJ durante um bom tempo entrou em debate, porém, observou que no momento 
o mais correto seria primeiro avaliar o mercado para validar se as ponderações da 
TRANSVIP tinham real fundamento.   
A partir do dia 10 de março o SINCOERJ iniciou o processo, tendo sido contatadas as 
empresas BRINKS, PROSEGUR, PROTEGE e RODOBAN, onde todas nos informaram que 
também iriam realinhamentos os valores dos seus serviços, algumas nos enviaram 
previsão de valores superiores aos especificados na carta da TRANSVIP, outras 
informaram que no momento não tinham condições operacionais de atender a Rede. 
O SINCOERJ, com base nas dificuldades de negociação comercial com as empresas, 
solicitou a FEBRALOT para que marcássemos uma reunião com a CAIXA, para 
transmitirmos a realidade da situação de como se encontra este processo de 
realinhamento em nosso Estado, tendo sido agendada para o dia 16 de Março em 
BRASILIA.  
 O SINCOERJ conhecendo os procedimentos regimentais da CAIXA, solicitou 
antecipadamente dados de alguns Lotéricos filiados, de maneira a realizarmos estudos 
preliminares objetivando demonstrar a situação atual de pagamento dos serviços de 
transportes de valores, tendo em vista a proposta enviada aos lotéricos. 
Informamos, ainda, que tal estudo, gerou um relatório e planilhas demonstrativas que 
foram entregue à CAIXA. 
O SINCOERJ no dia 16 de março 2017, participou de 3 reuniões em BRASÍLIA, sendo às 
11:00h com a SUALO, às 15:00h, com o Subsecretário da SEA do Ministério da Fazenda e 
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às 17:00h com a Diretoria da GERPA. Clique AQUI e veja o comunicado da reunião com a 
SUALO e SEA enviado pela FEBRALOT. 
 
Passamos a relatar a reunião com a GERPA, referente ao Carro Forte. 
 
O SINCOERJ iniciou a reunião explicando à CAIXA o que estava ocorrendo em nosso 
Estado, e repassou a Sr.ª Thays Cintra, Gerente Nacional, o estudo realizado pelo 
SINCOERJ, onde demonstra através de documentos e planilhas apresentadas, que a rede 
lotérica do Estado do RJ não tem condições financeiras de arcar com a diferença dos 
valores a serem pagos às transportadoras e que a curtíssimo prazo levarão as Lotéricas 
do RJ à falência, e foi comunicado também que, se algo não for feito rápido por parte da 
Caixa, com certeza, haverá por conta da rede cortes de alguns serviços e redução de 
valores de recebimentos de boletos e depósitos. 
 
O SINCOERJ, conforme exposto no Ofício 005/2017, deixou bem claro à Caixa que só há 2 
soluções para este problema: 
1 – aumentar em 100% o valor pago pela Caixa a 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 contratação e pagamento às empresas transportadoras de 
numerário. 
 
O SINCOERJ entende que a segunda opção seria a mais correta e irá brigar por isso. 
 
A CAIXA ao receber o estudo agradeceu e parabenizou o SINCOERJ, que demonstrou 
através de documentos oficiais e com clareza a situação atual e futura desta demanda, e 
afirmou que tal estudo deverá agilizar o relatório que a GERPA apresentará ao Corpo 
Diretivo da CAIXA. A Gerente Nacional Thays demonstrou bastante preocupação com a 
situação e, no seu entendimento, seria melhor realmente a CAIXA assumir o controle 
desta operação, sendo que ela informou que este processo não é tão rápido quando a 
matéria necessita, então foi sugerido pelo SINCOERJ que a Caixa aumente o Adicional de 
Segurança de imediato e SEGUIDAMENTE inicie-se o processo licitatório de contratações. 
A Gerente Nacional ficou de no decorrer desta semana tratar com a maior brevidade o 
referido assunto e seguidamente responder o ofício 005/2017. 
 
O SINCOERJ entende que a solução desta demanda tem que partir da CAIXA pois, por 
anos assumimos esta operação, sendo o SINCOERJ o ESTADO pioneiro, que conseguiu 
baixar os custos e definir preço unificado na prestação de serviço do transporte de 

http://www.sincoerj.com.br/documentos/5e1bb173536c70b41a1c57dee095fa82.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/03bedda30ca6b423d1810a8eaa3ea33f.pdf
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valores para sua categoria e que agora a situação está inegociável, com as empresas 
alegando que o valor atual da rede Lotérica lhes dão prejuízo elevado financeiramente, 
inclusive prejudicando e negativando seu BALANÇO FINANCEIRO MENSAL. 
 
O SINCOERJ precisa que o Lotérico do RJ, informe à sua SR, através de e-mail (pode copiar 
o Sindicato), que os novos valores a serem pagos por nós, lotéricos do RJ, são inviáveis e 
que não temos receitas para pagar por este serviço. 
 
Envie email para a SR com os seguintes documentos anexados, independente da 
transportadora que utiliza: 
- carta da transportadora referente aos novos preços; 
- último boleto de pagamento ou nota fiscal; 
- relatório que demonstra o total do valor transportado no mês, este relatório vem junto 
com o boleto de pagamento; 
- o relatório retirado no TFL de tarifação do dia 02 onde consta o adicional de segurança; 
 - planilha onde o lotérico deverá preencher os campos do total do boleto pago, valor 
transportado no mês e adicional recebido. Esta planilha está formatada para demonstrar 
o valor que iremos pagar o boleto no futuro e o valor da diferença que iremos pagar com 
o Adicional recebido. Escolher a planilha adequada a sua UL, FORA DO MUNICÍPIO ou  
DENTRO DO MUNICÍPIO do RJ. Preencha apenas os campos solicitados. NÃO alterar os 
outros campos. Caso não consiga executar o download, baixar diretamente do site do 
SINCOERJ em documentos. 
 
Segue o e-mail de cada SR para o envio:  
CAMPOS: sr2594rj@caixa.gov.br 
CENTRO: sr2607rj@caixa.gov.br 
NITERÓI: sr2593rj@caixa.gov.br 
NORTE: sr2591rj@caixa.gov.br 
OESTE: sr2592rj@caixa.gov.br 
SUL: sr2589rj@caixa.gov.br 
SUL-FLUMINENSE: sr2595rj@caixa.gov.br 
 
Caso tenha alguma dúvida, estamos à disposição. 
 
A DIRETORIA 

http://www.sincoerj.com.br/documentos/645aa260c5d005cffd8f614bda66fe9e.rar
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