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COMUNICADO 130 – 20 04 2017 
 

TRANSPORTE DE NUMERÁRIO 
 

NEGOCIAÇÃO COM A CAIXA E TRANSVIP 
 
Prezados Empresários Lotéricos, 
 
Informamos que mantivemos duas reuniões com a GERPA, representada pela Gerente 
Nacional Sr.ª Thays Cintra. 
 
Na primeira reunião foi entregue um estudo baseado nas informações levantadas e obtidas 
por 78 lotéricos, onde foi demonstrado para a Caixa que o lotérico não teria condições de 
arcar com os custos deste serviço. 
Ao final da reunião, protocolamos o estudo e o Ofício 005/2017. 
 
Na segunda reunião, realizada no dia 05/04/2017, com a Gerente Nacional da GERPA, 
acima mencionada, com a finalidade de obtenção de respostas, ao documento 
protocolado na primeira reunião. 
 
Não obtivemos respostas relativo ao documento protocolado mas sim a promessa que nos 
seria repassado na semana seguinte, o que não ocorreu. 
 
Tendo em vista não termos obtido sucesso com a negociação com a GERPA até este 
momento, procuramos a transportadora de valores TRANSVIP, para juntos negociarmos, 
uma diminuição de valores, que pudesse, em parte, diminuir a despesa do lotérico, tendo 
em vista que a outra parte tem que ser paga pela Caixa, que até o presente momento, 
nada apresentou. 
Sendo assim, nos reuniremos na próxima semana com a TRANSVIP, visando obter um 
documento oficial de redução dos valores e, tão logo tenhamos uma resposta, 
comunicaremos à classe.   
 
Reforçamos que a solução definitiva para este problema é de responsabilidade da GERPA, 
efetuando o realinhamento dos valores do adicional de segurança, do transporte de 
valores (fixo + ad valorem). 
 

http://www.sincoerj.com.br/documentos/03bedda30ca6b423d1810a8eaa3ea33f.pdf
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Uma vez que até o momento não foi apresentado nenhuma solução, orientamos que 
continuem a enviar e-mails para a GERPA, com cópia para o SINCOERJ e a sua 
Superintendência Regional, cobrando uma solução definitiva sobre esta demanda.  
 
Seguem os e-mails de cada Superintendência Regional para o envio:  
CAMPOS: sr2594rj@caixa.gov.br 
CENTRO: sr2607rj@caixa.gov.br 
NITERÓI: sr2593rj@caixa.gov.br 
NORTE: sr2591rj@caixa.gov.br 
OESTE: sr2592rj@caixa.gov.br 
SUL: sr2589rj@caixa.gov.br 
SUL-FLUMINENSE: sr2595rj@caixa.gov.br 
GERPA: gerpa@caixa.gov.br 
 
O SINCOERJ entende que a Caixa só tomará alguma atitude de realinhamento do adicional 
se houver uma demonstração direta por parte do lotérico, de sua incapacidade financeira 
de assumir esta despesa.  
 
A DIRETORIA 
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