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Prezados Empresários, 
 
Parceria SINCOERJ e TRANSVIP/GETLOCK 
 
O SINCOERJ, dando continuidade ao seu Projeto de Segurança, apresentado à rede e à 
Caixa no ano de 2008, portanto há 11 anos, que consiste em dar à rede lotérica do RJ, 
uma segurança completa de nossas lojas, ao nosso negócio e, principalmente, a 
integridade física de nossos filiados, está baseado em 3 preceitos considerados 
fundamentais para o sucesso deste programa, a saber: transporte de valores, blindagem 
e cofre inteligente. 
 
Prezados Empresários, é com imensa alegria que informamos que o Projeto de 
Segurança do SINCOERJ vai ser implantado para todos os nossos filiados, que assim 
desejarem participar desta inovação. 
 
Este projeto tem como parceria a empresa L&L Blindagens a qual já enviamos 
comunicado específico. 
 
Na parceria para viabilizar financeiramente a locação do cofre inteligente, o SINCOERJ, 
vem trabalhando há mais de 2 anos junto à TRANSVIP, para redução do preço de coleta, 
assim como a parceria com uma empresa de cofre inteligente, atuando em reuniões 
quinzenais com a Caixa, em Brasília e São Paulo. 
 
 

mailto:sincoerj@sincoerj.com.br
https://www.facebook.com/lelBlindagens/
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O cofre inteligente oferece inúmeros benefícios para o negócio Loterias: 
- segurança por ser um cofre mais robusto, com 2 chapas blindadas, não possuir chave, 
a fechadura é randômica, chumbado no chão; 
- acaba com a contagem / recontagem de numerário, não existindo mais diferenças, 
rejeita / identifica nota falsa; 
- o cofre é um gerenciador eletrônico, cada operador tem sua senha e relatório, e o 
proprietário tem todo o movimento de numerário com acesso remoto de seu celular/ 
computador; 
- redução do valor na apólice de seguros; 
- único com a validação de alta performance de até 20 cédulas por segundo, ou seja, 
1.200 cédulas por minuto; 
 
A locação do cofre inteligente é de R$ 1.498,00 mês e, para viabilizar a locação do cofre, 
o SINCOERJ trabalhou para reduzir o custo do transporte de valores e outros, sendo a 
redução aplicada de acordo com a especificidade de cada loteria. 
 
Benefícios financeiros de redução de custo 

1- Redução de valor para a coleta, que passará a ser de R$ 98,00 (noventa e oito 

reais) por coleta; 

2- Redução de 20% no custo de valor pago em cima do Ad Valorem para empresas 

fora do município do RJ. 

3- Não será mais cobrado malote; 

4- Não será cobrado mais tempo excedente de parada do Carro Forte; 

O SINCOERJ solicitou e a Caixa autorizou, que a transportadora inclua o valor da 
locação do cofre inteligente na emissão da NF e, com isso, passaremos a receber o 
Adicional Complementar, adicional este que também foi uma conquista do SINCOERJ, 
em julho deste ano. Seguem alguns exemplos para verificar onde você se enquadra. 
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Exemplo 1  
Apurar o valor que está recebendo de adicional de segurança e o custo da NF da 
TRANSVIP, se a diferença apurada for de R$ 100,00, com a locação do cofre no valor 
de R$ 1.498,00, sua NF passaria a ser de R$ 1.598,00 e, com isso você se enquadraria 
no adicional complementar de R$ 900,00, portanto o custo para ter transporte e cofre 
seria de R$ 698,00 por mês. 
 
Exemplo 2 
Apurar o valor que está recebendo de adicional de segurança e o custo da NF da 
TRANSVIP, se a diferença apurada for de R$ 450,00, com a locação do cofre no valor 
de R$ 1.498,00, sua NF passaria a ser de R$ 1.948,00 e, com isso, você se enquadraria 
no adicional complementar de R$ 1.100,00, portanto o custo para ter transporte e 
cofre seria de R$ 848,00 por mês. 

 
Os lotéricos que já recebem o adicional complementar também serão contemplados, 
já que na sua maioria são os que estão localizados fora do município do RJ e terão 
assim redução de custo na NF e na coleta. 
 
Seguem alguns endereços de casas lotéricas que já trabalham com o cofre inteligente 
da GETLOCK: 
 
TIGRE LOTERICO E LOCADORA LTDA 
AV DAS AMERICAS, 3501 LOJA 3 – BARRA DA TIJUCA – RJ 
 
MOZART LOTERIAS LTDA 
R VEREADOR JOSE VICENTE SOBRINHO, 19 – ENGENHOCA – NITERÓI 
 
CASA LOTERICA BOA SORTE CAXIAS LTDA 
R DAS ALAGOAS, 156 – SANTA CRUZ DA SERRA – DUQUE DE CAXIAS 
 

mailto:sincoerj@sincoerj.com.br
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LOTERICA SORT'ACO LTDA 
R VINTE E CINCO, 172 - VILA SANTA CECILIA – VOLTA REDONDA 
 
Outra conquista do SINCOERJ foi a aceitação da Caixa em pagar no 3º mês de 
apresentação das NF’s o adicional complementar do mês e, em conjunto a diferença dos 
2 meses anteriores, pago a mais pelo lotérico para a locação do cofre e transporte. 
 
A CONDIÇÃO para fazer parte nesta 1ª fase do projeto de Segurança do SINCOERJ, é 
atender aos seguintes pré-requisitos: 

1- Ser filiado e estar em dia com a mensalidade; (ficha de filiação); 

2- Ter o transporte de valores com a TRANSVIP e fazer parte no processo de 

fidelização da transportadora de 12 ou 24 meses; 

3- Aceitar a renovação do prazo de fidelização de 36 meses para a contratação do 

transporte e do cofre inteligente.  

 
 Para a contratação do Projeto Transporte/Cofre, o lotérico deverá entrar em contato 
com a área comercial da TRANSVIP, através do telefone: (21) 3578-5100. 
 
Prezado empresário, este projeto terá várias fases e ainda estamos em conversa com a 
Caixa para buscar um adicional específico e outros benefícios a nossos filiados. 
 
Participe de seu sindicato e seja contemplado com os benefícios já conquistados e os 
muitos que ainda conquistaremos. 
 
A DIRETORIA 
 
 
 
 
 

mailto:sincoerj@sincoerj.com.br
http://www.sincoerj.com.br/documentos/d61e73e3e5b230db46154938a41ce6c8.pdf
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SEGUE FOTO DO GERENCIADOR ELETRÔNICO DE CÉDULAS E FOLDER DE APRESENTAÇÃO 
DA EMPRESA GETLOCK: 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 

mailto:sincoerj@sincoerj.com.br


 
SINDICATO DOS COMISSÁRIOS, CONSIGNATÁRIOS E EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS NO ESTADO NO RIO DE JANEIRO 

www.sincoerj.com.br                                                                                              sincoerj@sincoerj.com.br 
 

Ano II - COMUNICADO 81 – Sexta-feira, 1 de novembro de 2019 
 

SINCOERJ E GETLOCK/TRANSVIP 
 

NOVA PARCERIA 
 

VEJA CONDIÇÕES 

6 
 
 
 
 

mailto:sincoerj@sincoerj.com.br


 
SINDICATO DOS COMISSÁRIOS, CONSIGNATÁRIOS E EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS NO ESTADO NO RIO DE JANEIRO 

www.sincoerj.com.br                                                                                              sincoerj@sincoerj.com.br 
 

Ano II - COMUNICADO 81 – Sexta-feira, 1 de novembro de 2019 
 

SINCOERJ E GETLOCK/TRANSVIP 
 

NOVA PARCERIA 
 

VEJA CONDIÇÕES 

7 
 
 
 
 

 

 

mailto:sincoerj@sincoerj.com.br

