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COMUNICADO 059 – 15 02 2016 
 

PLANEJAMENTO DE TRABALHO PARA 2016  
 

Prezados Empresários Lotéricos,  
 
Vimos através deste comunicado atualizar a todos quanto as últimas e futuras ações em 
andamento e/ou agendadas para acontecerem. 
 
Recordamos que no ano passado todos nós obtivemos com sucesso e rapidez a aprovação 
da nossa lei, a qual nos dá o direito de renovatória de 20 anos dos nossos contratos. 
 
A seguir fazemos um balanço dos acontecimentos e ações a serem implementadas: 
 
1-  O Arquivamento do Processo do TCU que mandava licitar nossas permissões:  
Para nossa tranquilidade, tal processo foi arquivado pelo Ministro Walton Alencar no dia 
26 de Janeiro, conforme COMUNICADO 057, do SINCOERJ, enviado e postado em 
05/02/2016. 
 
2- Reformulação das Loterias de Prognósticos e Loteria Federal: 
Esta mudança passa por um Grupo de Trabalho, composto por 7 Sindicatos e a CEF, e o 
SINCOERJ é integrante deste grupo. 
 
a) Já estando definido agora para Fevereiro a mudança da Quina, com apostas múltiplas 
até 15 dezenas, pagando duque; 
 
b) Mudança para 2017, acabando a Lotomania de Páscoa, e iniciando a Dupla Sena de 
Páscoa, a qual nos possibilita vendermos Bolões; 
 
c) Possibilidade de, no segundo semestre de 2016, ocorrer a implantação de uma das novas 
Loterias de Prognósticos já aprovada pela CEF, com o nome de Dia de Sorte ou 7 da Sorte; 
 
d) Acompanhamento do processo de implantação da Lotex, que irá substituir a Loteria 
Instantânea, descontinuada pela CEF; 
 
e) Acompanhamento da implantação dos jogos oficiais da Caixa pela internet; 
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f) Aprovação do novo plano da Loteria Federal para 2016, possibilitando a redução das 
cotas de bilhetes, em até 20%; 
 
3 - Serviços Bancários: 
O SINCOERJ não faz parte deste, no tratamento específico do assunto, porém tendo a 
obrigatoriedade do acompanhamento dos fatos e a referida aprovação. 
 
No final de 2015, foi concluído o estudo contratado pela Febralot para aumento de nossas 
tarifas, o qual foi repassado a CEF no final de Janeiro de 2016, e a mesma ficou 
de apresentar novos valores em até 60 dias. 
 
Esta situação do aumento das tarifas, é o principal tema a ser abordado pelo SINCOERJ em 
2016, uma vez que entendemos que a CEF, com o histórico dos anos anteriores, não deve 
nos apresentar um aumento representativo, que cubra nossas defasagens de anos, assim 
como o aumento das despesas de nossa empresa. 
 
A Febralot e todos os Sindicatos já estão trabalhando para agir na esfera Judicial e Política, 
aguardando a volta do recesso parlamentar, para junto com os Parlamentares realizarmos 
uma Audiência Pública em Brasília e, portanto Senhores, se preparem, porque quando 
convocarmos, TODOS deverão comparecer neste Audiência. 
 
4) Com respeito à segurança, estamos: 
a) Trabalhando junto à CEF para reajuste em nosso Adicional de Segurança; 
 
b) Negociando com empresas, visando a redução dos valores do Cofre Inteligente, como 
também junto à CEF, para que ela pague um adicional para este equipamento de segurança 
que diretamente se tornará um benefício de trabalho; 
 
c) Negociando com a TRANSVIP para tentar a readequação de valores e com outras 
empresas, tentando preços diferenciados para regiões não atendidas; 
 
d) Negociando com empresas de mobiliários blindados e não blindados, para que ofereçam 
preços diferenciados aos nossos Filiados; 
 
5 – Transferência de permissão: 
Conforme já informado, a Caixa, divulgará em março uma Circular Normativa, onde 
constará as novas regras para as atividades lotéricas e, por conseguinte, como se dará, daí 
em diante, as transferências de permissionários. 
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Somente após esta publicação é que o SINCOERJ definirá alguma ação a ser tomada, caso 
seja necessário.  
Caso algum empresário tenha pressa na transferência, seja qual for o motivo, e não puder 
esperar a publicação, deverá recorrer ao judiciário, para que a justiça obrigue a Caixa a 
aceitar a transferência. 
 
6 –Petição de Audiência Pública: 
Sabemos da publicação nas redes sociais de uma petição, onde se recolhe assinaturas para 
que seja marcada uma Audiência Pública para tratar de assuntos inerentes ao negócio 
lotérico. 
O SINCOERJ entende que essa situação é uma manifestação de iniciativa popular, nada 
tendo contra sua propositura mas, conforme já detalhamos no último parágrafo do item 
3, trabalharemos sempre de acordo com a orientação da FEBRALOT. 
 

Estas são as metas que iremos buscar em 2016, sabendo que será um ano difícil devido a 
situação do País e, por este motivo, devemos estar UNIDOS para conseguirmos alcançar o 
que almejamos. 
 
Se desejar enviar alguma sugestão sobre os assuntos acima ou sobre qualquer outro que 
não tenhamos abordado, por favor, fique à vontade de entrar em contato conosco pelo 
endereço sincoerj@sincoerj.com.br. 
 
A DIRETORIA  
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