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Prezado Empresário Lotérico, 
 

Há mais de 2 anos o SINCOERJ vem trabalhando exaustivamente no processo de 
melhoramento do adicional de segurança pago à classe lotérica do Rio de Janeiro, que 
consideramos muito aquém do necessário mas, infelizmente, por mais que tentemos, a 
Caixa se mostra insensível aos anseios da nossa região. 
 
Desta forma, necessitamos do apoio da classe, no sentido de que envie para o SINCOERJ, 
através dos canais disponibilizados abaixo, informando o valor pago à transportadora, 
vide nota fiscal, o valor recebido de adicional de segurança pago pela Caixa e o valor da 
diferença, no mês de outubro (mês passado), o nome e o número da sua loteria, afim 
de nos subsidiar, em nossa próxima ação. 
A mensagem deverá ter o seguinte formato: 
NOME DA LOTERIA 
CÓDIGO DA LOTERIA 
VALOR PAGO À TRANSPORTADORA 
VALOR RECEBIDO DE ADICIONAL DE SEGURANÇA 
VALOR DA DIFERENÇA. 
E-mail: sincoerj@sincoerj.com.br 
Whatsapp: (21) 99672-7425  
Informamos que o celular acima disponibilizado não receberá chamada, somente as 
mensagens enviadas para o fim acima proposto, ficando disponível até o dia 
28/11/2018, quarta-feira da próxima semana, quando se encerrará este movimento. 
 
Alertamos que, sem tais informações, não teremos condições de continuar os 
procedimentos e, cabe ressaltar que já podíamos ter resolvido tal problema com a 
referida comprovação da perda individual, quando fizemos pedido semelhante e 
pouquíssimos foram os EMPRESÁRIOS que responderam, não dando portanto peso para 
apresentação à CAIXA. 
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Portanto, está claro, que sem as comprovações dos próprios EMPRESÁRIOS, não 
conseguiremos seguir nessa batalha, bem como não adianta ficarem criticando o 
SINDICATO ATRAVÉS DAS REDES SOCIAIS E WHATSAPP, visto estamos mostrando mais  
uma vez, que trabalhamos e fazemos o nosso papel, e os interessados que perdem 
recursos financeiros todos os meses, não estão nem aí em busca de sua perda, façam 
uma movimentação REGIONAL E ENVIEM O SOLICITADO. 
 
Abaixo disponibilizaremos o Ofício 008 2018 SINCOERJ - 07 11 2018 – GERPA/SUDIS, de 
07 de novembro de 2018, último enviado à Caixa, já divulgado à classe e, logo abaixo, o 
OF GERPA 027 2018 SINCOERJ, enviado pela GERPA, em 14 de novembro de 2018, que 
ora divulgamos, para sua análise. 
 
A DIRETORIA 
 
OFÍCIO DO SINCOERJ: 
 
Ofício nº 008/2018/SINCOERJ              Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2018 
 
À 
Sr.ª  
Simone da Conceição Pereira Rosa 
Superintendente Nacional 
SUDIS – Canais de Distribuição 
 
Referência: Proposta de acordo entre a Caixa e o SINCOERJ relativo ao 
desequilíbrio financeiro decorrente da diferença do pagamento de transporte de 
valores pelas casas lotéricas do Rio de Janeiro  
  
Senhora Superintendente, 
 
O SINCOERJ iniciou processo junto à Caixa para que seja pago as diferenças 
de transporte de valores, processo este que se iniciou no dia 15/03/2017, em  
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uma reunião em Brasília com a GERPA, onde estavam presentes o Presidente 
Marcelo Furtado e o Vice-Presidente Marcelo Gomes do SINCOERJ e a Gerente  
 
Nacional da GERPA, Sr.ª Thays Cintra, onde foram apresentados os estudos 
demonstrativos da defasagem e do prejuízo que as lotéricas do RJ estavam  
apresentando com o atual método de pagamento sendo utilizado pela Caixa, 
conforme Ofício SINCOERJ 005/2017, entregue em mãos e cuja resposta até 
hoje aguardamos. 
Dando sequencia, a Sr.ª Thays Cintra relatou que iria dar prioridade ao assunto, 
conforme informado no COMUNICADO SINCOERJ 121, do dia 21/03/2017, 
enviado à rede lotérica do Rio Janeiro, pelo SINCOERJ. 
 
No dia 18/04/2018, foi enviado à Caixa um novo Ofício SINCOERJ 001/2018, 
cobrando uma definição, já que havia se passado 13 meses e o assunto, 
simplesmente, ficou somente na esfera de estudos por conta da Caixa, não tendo 
dado nenhuma satisfação ao SINCOERJ. 
 
No dia 04/05/2018, através do Ofício GERPA/SUDIS 002/2018, a Caixa 
respondeu Ofício 001/2018 do SINCOERJ, afirmando que 43% dos lotéricas do 
RJ estariam com problemas relativos aos transporte de valores e afirmando que 
já reembolsava 75% dos valores pagos às transportadoras, sendo que o 
SINCOERJ discorda dos percentuais acima e comprovou através de relatórios 
que não são apenas 43% e sim 70% da rede tem prejuízo, como também não 
concordamos de que a Caixa reembolsa 75% e sim 65%. 
 
Este mesmo tema foi tratado e discutido em várias reuniões ao longo dos anos 
de 2017 e 2018, resultando em mais dois documentos, Ofício SINCOERJ 
003/2018, de 07/05/2018 e Ofício SINCOERJ 004/2018, de 23/05/2018, ambos 
encaminados à GERPA, ao Gerente o Sr.º Celiomar Militão, e que até a presente 
data não obtivemos respostas. 
 
Na última reunião em 09/10/2018, encontravam-se presentes a FEBRALOT, o 
Presidente e Vice do SINCOERJ e Presidentes dos demais outros Sindicatos, e  
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pela Caixa, a Sr.ª Simone da Conceição, Sr.º Celiomar Militão e demais 
funcionários. 
 
Onde a Caixa nos apresentou proposta de trabalho de um novo realinhamento 
da metodologia atual de pagamento do adicional de transporte de valores, a nível  
Nacional., com base no Termo de Compromisso, assinado em 29 de maio de 
2018, entre a Caixa e a FEBRALOT, com relação ao PLC 001/2018.   
Para o RJ, além do realinhamento acima citado, será pago um valor 
complementar relativo à distorção do valor recebido da Caixa referente ao 
adicional de transpoprte de valores, com base no valor pago às transportadoras 
de valores.  
Ressaltamos que a distorção do valor citado acima, continua ocorrendo desde 
março de 2017 até 2018, apresentando aumento no decorrer do período citado, 
propostas essas aceitas por todos os presentes. 
 
Nesta mesma reunião, a SUDIS – Superintendência Nacional de Canais de 
Distribuição, nos relatou que até o dia 23/10/2018 teria uma resposta da Diretoria 
e que a previsão para o pagamento atualizado do adicional de transporte de 
valores para o Estado do Rio de Janeiro, seria na tarifação de 02/11/2018, o que 
não aconteceu até o momento e, por conta disso, o SINCOERJ não mais irá 
tratar do referido assunto somente com a Caixa e sim junto aos Deputados e 
Senadores, representantes do nosso Estado. 
 
Atenciosamente, 
 
Marcelo Gomes de Oliveira 
Vice-Presidente 
 
Marcelo Furtado de Araújo 
Presidente 
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