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Prezados Empresários, 

Durante este período de crise, devido ao COVID-19, o SINCOERJ vem informando a rede 

lotérica do Rio de Janeiro, tudo o que acontece, dia a dia, hora a hora, estamos trabalhando, 

funcionários e Diretoria de plantão 24 horas e todos os empresários que estão cadastrados em 

nosso banco de dados, com seu e-mail atualizado, estão recebendo nossos comunicados, 

também postados em nosso site, que poderá ser consultado por todos, a qualquer momento. 

Todos estão acompanhando o que está acontecendo no País, Decretos Federais, Estaduais e 

Municipais são emitidos a cada dia, súmulas do STF também. 

Estamos em contato direto com o Superintendente do RJ, com a Diretoria e Vice-Presidente 

da Caixa, nosso regime é de Permissão da Caixa e lembramos que não temos autonomia para 

dar a diretriz de nosso negócio, quem determina é a Caixa. 

O SINCOERJ e a FEBRALOT estão atuando politicamente para que estes decretos contemplem 

a nossa atividade e estamos tendo pleno sucesso em nossas ações, conseguindo que o Estado 

não impedisse nosso funcionamento, conseguindo que o Presidente Bolsonaro nos incluísse 

como serviço essencial em seu DECRETO 10.292, de 25 de março de 2020 e conseguindo que 

o Prefeito Marcelo Crivella permitisse nosso funcionamento, pois não queria de forma alguma 

funcionássemos, conseguimos autorização com a vedação de vendermos jogos, condição 

imposta por ele, mesmo com nossas ponderações. 

Com o Decreto de ontem do Presidente Bolsonaro, desde hoje cedo o Jurídico da Caixa está 

analisando se nos libera para exercer a nossa atividade por completo, pois existe Sumula do 

STF que confronta a competência de Decretos Governamentais. 

O SINCOERJ desde cedo vem agindo junto com o Secretário Municipal de Envelhecimento 

Saudável , Qualidade de Vida e Eventos, nosso Vereador Felipe Michel para que o Prefeito 

libere nossa atividade por completo, sem restrições.  

http://www.sincoerj.com.br/documentos/11fde95834e0d6dac8c010eff3bfb6af.pdf
https://www.facebook.com/felipemichelrj
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Amigos(as), temos recebido por parte da grande maioria dos lotéricos, agradecimentos por 

nossas ações, assim como afirmam que temos o apoio da rede. 

Agradecemos a todos e tenham a certeza de que estamos trabalhando para que nossas perdas 

financeiras sejam a menor possível. 

Seguem links de todos os comunicados enviados à rede, desde que começou a batalha contra 

o COVID19: 

COMUNICADO 7  -  COMUNICADO 8  -  COMUNICADO 9  -  COMUNICADO 10     

COMUNICADO 11 - COMUNICADO 12 - COMUNICADO 13 - COMUNICADO 14  

COMUNICADO 15   - COMUNICADO 16 -  

A DIRETORIA 

http://www.sincoerj.com.br/documentos/8a1ae03b8d2d518b266222dc228baeb8.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/1326107d8f10da1ccc60cb2df51aea3d.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/fd661f3079623b49e09edc2a22cc4681.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/4048e70f42b3e224af6c6b3b781da282.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/f953dec6c5026009be53b6e6dbce96eb.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/887bb38be8c8d259b69e67eabc157e30.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/7726726a184be81021d2f4dfff3d2de2.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/fa30b775d8ed016a406d320765c58906.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/8cce2190bb226cf2a409b4148aa6262a.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/e34e061a49ceda851792ba3eb5806f5f.pdf

