
Of. FEBRALOT N° 001/2015 Brasilia, 26 de Janeiro de 2015.

Ao
Paulo Nergi Boeira de Oliveira
DD. Diretor Executivo de Estratégia de Canais da Caixa Econômica Federal.

Senhor Diretor,

Como é do seu conhecimento o Ministério da Fazenda reajustou em
135% o valor do repasse às instituições financeiras, que é o caso dessa
empresa pública, pelo serviço bancário de arrecadação de receitas da
União e da Previdência Social, a exemplo de autenticação de GPS,
pagamentos de benefícios, recolhimento de INSS, FGTS, Seguro
Desemprego, PIS.

Esse aumento foi justificado pelo Governo Federal por reconhecer
que o valor pago pela União não cobria os custos dos serviços bancários
prestados pelas instituições financeiras.

Com base nesse mesmo entendimento, a FEDERAÇÃO
BRASILEIRA DAS EMPRESAS LOTÉRICAS - FEBRALOT, Entidade
sindical de âmbito nacional, representando os interesses e direitos da
categoria das empresas lotéricas, vem respeitosamente, à presença de
V.S.a requerer seja feito o mesmo reajuste de 135% nas tarifas pagas às
empresas lotéricas, já que são elas que executam todos esses serviços
para a CAIXA, incluído é claro em nosso pedido o reajuste da tarifa
interbancária, que assim como os serviços supracitados, está muito
defasada por não ter reajuste há muitos anos, e é um serviço bancário.

Nosso pleito encontra respaldado também no evidente desequilíbrio
econômico financeiro desse produto do portfólio da CAIXA, pois são pagos
apenas R$ 0,50 (Cinquenta Centavos) para cada bateta de outro banco
recebido pelas empresas lotéricas, valor insuficiente para cobrir os custos
desse serviço, considerando as remunerações dos empregados
envolvidos, do transporte de valores, dos tributos, dentre outras despesas.
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a categoria já deliberou que se não houver reajuste do valor pago à Rede
Loterica pelo serviço de recebimento de boletos de outros bancos em um
patamar suficiente para cobrir os custos e conferir uma margem de lucro,
como toda atividade econômica exige, não haverá mais o interesse em
prestar esses serviços.

Assim, dada à gravidade da situação, em que se verifica claro
desequilíbrio econômico-financeiro, pois são pagos pela CAIXA valores
insuficientes para cobrir os custos com os serviços prestados pelas
empresas lotéricas, vimos encarecer seja o mais breve possível concedido
o aumento nas tarifas supramencionadas no percentual de 135%, já que foi
concedido o aumento pelo órgão competente, devendo agora apenas ser
feito o repasse a quem de fato executa esses serviços.

Com nossos respeitosos cumprimentos de estilo.

Atenciosamente,
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