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Prezado Empresário, 
 
Conforme solicitado no COMUNICADO 43, veiculado no dia 22 de novembro, divulgamos 
o resultado parcial da quantidade de mensagens enviadas contendo os valores pagos à 
transportadora no mês de outubro, assim como o valor do adicional de segurança pago 
pela Caixa e a diferença que paga pelo empresário no mesmo mês. 
 
É extremo nosso pesar ao constatarmos que, do universo de aproximadamente 800 
lotéricos que recebem o adicional, apenas 83 responderam a solicitação, ou seja, 10% 
dos empresários que tem interesse direto no assunto, amargando prejuízo crescente 
mensalmente e 90% dos interessados, simplesmente se omitiu. 
 
Não conseguimos entender a omissão da grande maioria de nossa classe, que fica alheia 
aos processos, à realidade de nossa situação de extrema fragilidade financeira e não se 
pronuncia quando o sindicato pede ajuda. 
 
A única parte que se beneficia com essa omissão é a Caixa, uma vez que, sem a 
participação dos maiores interessados, o sindicato não consegue juntar material 
suficiente para provar o óbvio, ou seja, o adicional pago não é suficiente para cobrir o 
que a transportadora cobra. 
 
Desta forma, reiteramos nosso pedido de envio dos valores, nos canais disponibilizados, 
lembrando que se encerra na próxima quarta-feira, dia 28, o prazo para sua resposta. 
WHATSAPP: 21 99672-7425                                                                                                                                 E-
MAIL: sincoerj@sincoerj.com.br 
 
É de fundamental importância a leitura do COMUNICADO 43, onde constam as 
orientações de envio e o formatado que as informações devem ser repassadas. 
Aos empresários que já enviaram, por favor, não reenviem, para que não haja 
duplicidade de informações e, aos que ainda vão enviar, usar somente um canal e não 
os dois, pelo mesmo motivo. 
 
A DIRETORIA 
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