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COMUNICADO 132 – 28 04 2017 
 

TRANSPORTE DE NUMERÁRIO 
 

NOVAS PROPOSTAS DA TRANSVIP 
 

 
Prezados Empresários Lotéricos, 

Conforme informado em comunicados anteriores, todos disponíveis no site do sindicato, 
estamos cobrando da Caixa a solução do problema de transporte de valores em nosso 
Estado, conforme Ofício 005/2017, entregue à GERPA no dia 15/03/2017, assim como 
foram realizadas várias reuniões que, até o momento, não obtivemos resposta. 

O SINCOERJ, paralelamente à cobrança sobre a Caixa, vem negociando com a TRANSVIP 
uma redução dos valores propostos aos lotéricos, o que resultou em NOVAS proposta da 
empresa, as quais seguem no final destas considerações. 

Nesta NOVA proposta foi concedida uma redução de 10% no valor de coleta, como 
também o benefício de não ter reajuste na data base em Julho deste ano (2017). 

****IMPORTANTE OBSERVAR**** 

Esta proposta tem uma FIDELIDADE de 12 meses e, caso haja rescisão antes do prazo 
contratual, haverá pagamento de MULTA, conforme a cláusula Nona do contrato que 
segue. 

O SINCOERJ tem ciência do impacto deste custo na operacionalização de nosso segmento 
e vai continuar lutando para um realinhamento IMEDIATO do adicional de segurança por 
parte da Caixa, como também está trabalhando para a aprovação do Projeto de Lei 
7306/2017 no Congresso Nacional, que obriga a Caixa a ser responsável pelo transporte 
de valores. 

A DIRETORIA 
 
 
 
 
 

http://www.sincoerj.com.br/documentos/03bedda30ca6b423d1810a8eaa3ea33f.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/00004be087dd4f4ae11d62d8982651f7.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/00004be087dd4f4ae11d62d8982651f7.pdf
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Segue resumo da mensagem da TRANSVIP e link para baixar o contrato que achar mais 
conveniente para o seu negócio: 
 
Prezado Senhor, boa tarde! 
  
Segue em anexo nossas minutas de contrato para apreciação. 
  
•             Fidelidade por 12 meses = R$ 108,00 por embarque, sendo o serviço faturado de forma mensal, sem 
reajuste em julho de 2017. 
 
  MINUTA CONTRATUAL LOTÉRICO 2017 (12 meses x 5 vezes por semana) 
 
 
  MINUTA CONTRATUAL LOTÉRICO 2017 (12 meses x 6 vezes por semana) 
 
 
•             Fidelidade por 24 meses = R$ 103,00 por embarque, sendo o serviço faturado de forma mensal,  
sem reajuste em julho de 2017. 
 
  MINUTA CONTRATUAL LOTÉRICO 2017 (24 meses x 5 vezes por semana) 
 
 
  MINUTA CONTRATUAL LOTÉRICO 2017 (24 meses x 6 vezes por semana) 
 
 
Em caso de dúvidas, estamos à disposição. 
  

   

Atenciosamente, 

  

  

Marcelo Rangel  

Gerente Comercial 

TRANSVIP BRASIL 

Tel: 21 3578-5100 / R:129   

Cel: 7829-6624    

ID: 7118*119 

 

  

 

http://www.sincoerj.com.br/documentos/b1e3dabdf84e806f31d7168c5235bf12.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/84ba1064e402781e15300c6a9a7fdd6f.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/d5587499f0ae93154e3f96592dd7b1d3.pdf
http://www.sincoerj.com.br/documentos/081733b1b8010f40f579a1c0fd9853a7.pdf

