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Ano I - COMUNICADO 31 - Sexta-feira, 03 de agosto de 2018 

 
REUNIÃO COM A GERPA 

 
ASSUNTOS DE SUMA IMPORTÂNCIA 

 
Prezados Empresários, 
 
Após a reunião com o Deputado Júlio Lopes referente a renovatória do contrato da 
ENEL, o SINCOERJ foi para a reunião com a GERPA para tratar dos seguintes temas: 
- Adicional de transporte de valores; 
- ofício referente ao aumento do seguro de valores; 
- crédito na conta 043 referente ao segundo malote de recolhimento no mesmo dia; 
- cofre inteligente. 
 
A reunião foi muito produtiva e o SINCOERJ voltou a cobrar da Caixa um tratamento 
diferenciado para nosso Estado. 
 
A Caixa informou que dentro deste mês de agosto divulgará a nova metodologia do 
adicional em nível nacional, sendo que o RJ já terá um ganho, e mesmo assim, insistimos 
que o ganho poderá não ser satisfatório e que teríamos que retomar o levantamento 
junto aos lotéricos referente às notas fiscais do transporte. 
 
A GERPA ficou de fazer a cobrança junto às SR’s para cobrar o envio do lotérico e o 
SINCOERJ irá a cada SR cobrar também a participação da Caixa mas, precisamos todos 
nós, cada Diretor, cada Delegado Sindical, cada Empresário Lotérico cobrar do seu 
vizinho de bairro ou cidade que, participe pois, não podemos em uma questão de tão 
relevada importância, nos omitir. 
 
Com relação ao ofício que está sendo enviado ao lotérico referente ao alinhamento do 
seguro de valores, foi demonstrado ao SINCOERJ que serão poucos os que precisarão 
fazer ajustes esse ano pois são os que estão com valores muito baixo de garantia. 
A avaliação da Caixa será individual, o desconto de valores obrigatórios poderá chegar a 
uma diminuição de até 80% do valor avaliado. 
Os índices de reduções são: 
- itens de segurança, CFTV e alarme; 
- ter recolhimento de carro forte diariamente; 
- estar com a loteria blindada; 
- a loteria estar localizada dentro de shopping, hipermercado, aeroportos; 
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- histórico dos últimos 2 anos de sinistralidade; 
- cofre inteligente. 
Cada item tem o seu percentual de desconto. 
Caro Empresário, se você não concordar com os valores determinados para a sua loteria, 
questione por e-mail a sua Superintendência e copie o SINCOERJ. 
 
No requisito do crédito na 043, no dia seguinte, referente ao segundo malote enviado 
no mesmo dia, a Caixa nos informou que, normativamente, este crédito tem que ser 
realizado na 003, mas entendeu os nossos argumentos e vai mudar o normativo ainda 
se possível dentro deste mês de agosto. 
 
A Caixa também informou que ainda este ano mudará a metodologia, pois estão 
ajustando junto a transportadora e bases de tesouraria, que este crédito seja feito 
automático, eliminando a agência neste processo. 
 
Referente ao cofre inteligente, está em estudo para pagamento de um adicional 
específico para quem tiver o cofre. 
Com esta ferramenta diminuiríamos o risco, o valor do seguro e, consequentemente, o 
número de coletas. 
O SINCOERJ fará uma pesquisa de mercado, junto aos fornecedores destes cofres, 
visando uma parceria, na intenção de diminuir o valor para os filiados ao sindicato. 
Nos dias 21 e 22 de agosto estaremos presente em Brasília para reuniões com a SUALO 
e a GERPA, reunião que contará com a presença de todos os Sindicatos e a Federação. 
 
Esperamos terem sido esclarecidos os temas e iremos enviar em breve a relação de 
lotéricas pendentes no envio das notas do transporte de valores. 
 
Prezados Empresário, a sua participação é de suma importância, o futuro do nosso 
negócio com a chegada da tecnologia e novas ferramentas, como jogos on-line, 
pagamentos eletrônicos, etc, nosso segmento fica cada vez mais ameaçado e, por isso, 
precisamos de uma representatividade forte, participante, para que seu sindicato seja 
cada vez mais combativo.  
 
FILIE-SE. 
 
Marcelo Gomes de Oliveira 
Vice-Presidente 
 
Marcelo Furtado de Araújo 
Presidente 


