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Prezados Empresários, 
 
Informamos que no dia 10 de janeiro 2019, o SINCOERJ oficiou a Caixa, cobrando 
posicionamento com relação ao pagamento do adicional de segurança e a divulgação do 
novo modelo de cálculo deste adicional, conforme acordado em reunião em que 
estavam presentes a FEBRALOT, o SINCOERJ e a Caixa e, até o momento da confecção 
deste comunicado, não recebemos a resposta do ofício. 
 
Nos dias 22 e 23 de janeiro, terça e quarta-feira desta semana, acontecerá reunião em 
Brasília com a GERPA e a SUALO, onde o SINCOERJ cobrará com veemência e o rigor que 
o assunto merece, uma resposta da Caixa.  
 
Nesta mesma reunião, serão abordados temas ainda pendentes de resolução por parte 
da Caixa, tais como: manutenção de equipamentos, morosidade do sistema, retorno de 
estornos de boletos, implantação de pagamentos de cartões de débito de todos os 
bancos para jogos e contas, maior participação nos jogos pela internet e outros. 
 
Tão logo tenhamos em mãos a ata da reunião, divulgaremos. 
 
Segue o Ofício 001/2019, na íntegra, para sua leitura: 
 
Ofício nº 001/2019/SINCOERJ                                                   Rio de Janeiro, 10 de Janeiro 
de 2019 
 
Ao 
Sr.º Celiomar Militão de Oliveira 
Gerente Nacional 
GERPA – Gestão da Rede Parceira 
 
Referência: Acordo entre a Caixa, a FEBRALOT e o SINCOERJ relativo ao desequilíbrio 
financeiro decorrente da diferença do pagamento de transporte de valores pelas casas 
lotéricas do RJ  
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Senhor Gerente, 
 
Para que possamos tranquilizar nossa rede, solicitamos dessa Gerência a confirmação do 
novo modelo de Adicional de Segurança referente ao transporte de valores, onde a Caixa 
reembolsará o valor das coletas pagas pelos Empresários Lotericos no mês anterior, 
juntamente com o “ad valorem” e, caso o valor do boleto pago à transportadora seja maior do 
que o adicional recebido, será de responsabilidade da Caixa a restituição de um percentual 
deste prejuízo. 
 
Em reunião realizada com a FEBRALOT no dia 11 de Dezembro de 2018, foi aprovado por 
todos os presentes o modelo acima citado, porém a Caixa ficou de definir o valor do reembolso 
da coleta e do “ad valorem”, assim como o percentual de reembolso para distorções mas, até 
a data de hoje, 10/01/19, estes valores não foram definidos, ocasionando questionamentos e 
desconfiança da Rede de que esses valores não sejam suficientes para cobrir as despesas já 
contraídas com as coletas de dezembro. 
 
Isto posto, pleiteamos que esses valores sejam definidos com a urgência que a situação 
requer, visto que a fatura das despesas de dezembro vencem no dia 17/01/19 e só seremos 
reembolsados dia 30/01/19, o que nos obriga a reorganizar nossas finanças, já que o prejuízo 
acumulado durante 2 anos não pode se prolongar por mais tempo. 
 
Atenciosamente, 
 
A DIRETORIA 
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