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Prezados Empresários, 

O SINCOERJ neste momento sem precedentes que estamos passando, de imensa apreensão 

quanto a nossa saúde, de nossa família, de nossos colaborados e clientes,  vem repassar a rede 

lotérica do RJ, informações decididas pela Caixa, face nossa atividade, assim como orientações 

a serem seguidas, lembrando que não existe uma decisão única para todos. 

Você empresário, é o gestor do seu negócio, tome a melhor decisão para você e sua equipe, 

você conhece a sua realidade melhor que todos, o que estamos trabalhando junto à Caixa é 

que se você decidir fechar a sua loja, a sua perda seja a menor possível e não haja penalização. 

Senhores(as), as decisões estão sendo tomadas de acordo com os acontecimentos diários e a 

cada hora, sejam por novos decretos, sejam por medidas da Caixa. 

Na sexta dia 20 de março, no final do dia, a Caixa enviou o ofício 0009/2020 para a federação, 

informando o que ficou decidido até aquela data e, neste ofício, ela deixa explícito que o 

empresário lotérico está AUTORIZADO a fazer o que for melhor para ele e seus colaboradores, 

podendo fechar ou reduzir o horário de atendimento mas, que  fique bem claro, que a 

PRESTAÇÃO  DE CONTAS deverá ocorrer normalmente, sendo que as contas operação 043 e 

003 não poderão ficar negativas. 

O ofício informa de desvinculação das contas 003 e 043 apenas em dois casos:  

- Se a Agência da Caixa estiver impossibilitada de receber os valores ou; 

-  Se houver impossibilidade de transportar os valores até a Agência. 

Somos sabedores de que há uma grande quantidade de empresários que estão com a 

prestação de contas em desajuste, que se pararem de operar ou tiver queda de fluxo de  
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dinheiro ficarão com sua conta 043 negativa e, para estes empresários, a Caixa divulga no 

ofício, duas linhas de crédito, de renegociação de dívida e de empréstimo com recurso do PIS. 

Após a divulgação deste ofício na sexta-feira, solicitamos à Caixa uma reunião emergencial por 

videoconferência, com todos sindicatos do País e os Vice-Presidentes de Rede e de Produto, 

assim como a Diretora Thays Cintra, reunião essa que ocorreu no sábado dia 21/03. 

Nesta reunião foram discutidas ações contidas no ofício, assim como indagamos a 

possibilidade de desvinculação da 003 e 043, proposta não acatada, com o VP Paulo Ângelo 

sendo muito enfático de que NÃO existe esta possibilidade e se o lotérico ficar devedor e não 

sinalizar à sua agência que quer renegociar a dívida, sofrerá as penalidades da circular vigente. 

Diante deste cenário, iniciamos o diálogo de como poderíamos resolver este problema com o 

menor impacto para o lotérico e, a única solução, para quem precisar, é pegar um empréstimo, 

no que dialogamos por horas demonstrando que a Caixa deveria melhorar a proposta contida 

no ofício. 

Conforme consta no resumo, solicitamos a melhora da taxa e prazo final de pagamento dos 

empréstimos e que se o lotérico sinalizar à Caixa que deseja pegar o empréstimo para quitar 

sua dívida, mas por algum motivo não conseguir em tempo hábil, não haverá punição e os 

juros e taxas de cobranças serão reembolsados, mas que fique claro que o lotérico terá que 

comunicar seu desejo ao Gerente Geral da sua agência de vinculação, antes do fechamento de 

sua loja do referido dia. 

Conforme consta no resumo, também solicitamos um subsídio para mantermos nossas 

despesas fixas da empresa em dia, no que fomos informados que este subsídio poderá ser 

concedido, mas não nos comunicou a forma, apenas nos informou que até quarta-feira, dia 

25/03, ocorrerá a resposta. 
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Prezados(as), o SINCOERJ está trabalhando em regime de plantão para tratarmos dos assuntos 

de interesse da rede, como na reunião já citada acima, no sábado, que durou mais de 4 horas 

e hoje, domingo, a Diretoria por videoconferência, se reuniu para dialogar e enviar este 

comunicado. 

A partir de amanhã, vamos ter um canal direto com todos os Superintendentes do RJ para 

tratar de agilizar as solicitações dos empréstimos solicitados. 

Estamos nesse momento de crise, providenciando um canal via WhatsApp, para agilizarmos as 

demandas de cada empresário, até terça 24/03 divulgaremos o número. 

Conforme relatado no início do comunicado a decisão de fechar sua loja, se não for por decisão 

do poder público, será estritamente pessoal. 

Nós da Diretoria, assim como os Senhores(as), estamos muito preocupados com a saúde de 

todos e, aos que já fecharam suas lojas e aos que pretendem fechar de imediato, tenham 

certeza que vamos trabalhar exaustivamente para que tenham o menor desgaste possível e, 

aos que optarem em ficar em funcionamento,  pedimos que sigam as orientações do 

Ministério da Saúde e tomem todas as precauções determinadas. 

O SINCOERJ manterá a classe informada conforme as demandas aconteçam. 

Seguem anexos a este comunicado, assim como postados em nosso site, os seguintes 

documentos: 

- Ofício 0009 2020 SUPRA; 

-  Resumo da videoconferência CAIXA 21 03 2020; 

 -  MODELO CAIXA INFORMA DISTÂNCIA – CONTINGÊNCIA COVID19; 

-  MODELO CAIXA INFORMA FECHAMENTO – CONTINGÊNCIA COVID19; 

http://www.sincoerj.com.br/documentos/51f0e041962466a126500e4c22f3a9e5.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/2b687b5baf6c2c4020bc22efb380c7b4.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/68dd329c7c13e85171ed1a623f494952.pdf
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- Solicitação Para Licença das Atividades Lotéricas; 

Que DEUS nos proteja e nos ilumine a tomar a melhor decisão. 

A DIRETORIA 

http://www.sincoerj.com.br/documentos/20c0c1946a019c600b5d7227725eafaf.pdf
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