SINDICATO DOS COMISSÁRIOS E CONSIGNATÁRIOS NO ESTADO NO RIO DE JANEIRO

COMUNICADO 128 – 20 04 2017
AUDIÊNCIA PÚBLICA
FRENTE PARLAMENTAR DO LOTÉRICO
Prezados Empresários Lotéricos,
Conforme publicado em nosso COMUNICADO 126, veiculado em 07/04/2017, iniciaram-se
os entendimentos visando a aprovação para a efetivação da audiência pública, em prol da
classe lotérica, que ficou confirmada para o dia 23/05/2017, a ser realizada no Congresso
Nacional, auditório Nereu Ramos, com início previsto para às 12h.
O SINCOERJ, juntamente com a FEBRALOT, está organizando e solicitando a adesão dos
empresários do RJ para engrossar nossas fileiras de reivindicações;
O SINCOERJ informa ainda que os empresários deverão tomar as seguintes atitudes:
- Compra da passagem: segue orientação do empresário lotérico, Alessander Destro, que
colaborou com o SINCOERJ no fretamento deste voo. As reservas das passagens estarão
disponíveis SOMENTE até o dia 05/05/2017;

RIO DE JANEIRO:
Quiosque Voe Gol Central do Brasil
Funcionamento: 07:00 as 21:00 (Segunda a Sexta)
Sábado 08:00 as 14:00
Telefone: (21) 2233-9653
LOCALIZADOR: HFD1FC
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COMO COMPRAR MINHAS PASSAGENS ??
1- Ligar em qualquer uma das LOJAS GOL, Informar que faz parte da Parceria Gol
x Lotéricos.
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2- Informar o localizador via RIO JANEIRO: HFD1FC
- No desembarque o SINCOERJ fará a distribuição das camisas específicas para o evento,
adquiridas pelo sindicato;
- Logo após o recebimento de sua camisa, dirigir-se para o Anexo III da Câmara e realizar
suas visitas aos Deputados do RJ visando solicitar o seu comparecimento e respectivo apoio
em nossa Audiência Pública;
- Outros detalhes de procedimento durante o evento serão repassados posteriormente
pelo SINCOERJ, os quais serão decididos pelos Presidentes dos sindicatos no dia 25/04, em
reunião em Brasília;
O SINCOERJ espera e confia na total adesão dos empresário lotéricos do RJ, conforme
acorrido na Audiência Pública, em 2015, e na promulgação da Lei dos Lotéricos.
A DIRETORIA
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