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

COMUNICADO 176 – 06 02 2018
PLC 001/2018
NOSSO PROJETO DÁ MAIS UM PASSO PARA SUA APROVAÇÃO DEFINITIVA
Prezados Empresários,
Temos a oportunidade única de corrigir a remuneração de não jogos, com reajustes periódicos.
Não haverá outra, a hora é agora e basta que cada um de nós faça a sua parte.
Votem e peçam votos para a consulta pública disponibilizada no site do Senado Federal e vamos
vencer este primeiro round da nossa batalha.
Segue abaixo informe da FEBRALOT e orientação de como votar.
Lembramos ainda que devemos incentivar toda população a votar.
E para que possamos medir a adesão de votantes em nosso estado, não esqueçam também de
reportar ao sindicato, através de e-mail, que você já votou.
A DIRETORIA

SENHORES(AS)
Nosso projeto foi numerado hoje no Senado.
PLC-001/2018.
Faz parte do processo no Senado colocar as matérias em votação publica, antes de ir a tramitação.
O serviço de acompanhamento de matérias permite ao cidadão selecionar as matérias de seu
interesse em tramitação no Congresso Nacional e receber, em seu endereço eletrônico, uma
mensagem sempre que a matéria selecionada sofrer alguma ação legislativa.
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Portanto senhores(as) foi dada a largada, precisamos mais uma vez do empenho de todos vocês,
não só os Dirigentes, mas toda a Rede de Loterias, funcionários, familiares, clientes e toda a
população pode participar desta votação.
O serviço de acompanhamento de matérias só pode ser feito por usuários previamente
cadastrados, ou seja:
- clique no link: http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132104, no
quadro ”participe“ à direita da tela clique em “acompanhar esta matéria“ e faça o cadastro, você
receberá no e-mail cadastrado as instruções para ativar seu acesso .
Feito isso, volte no link acima e clique em “opine sobre esta matéria“.
É muito importante que todos votem a favor do projeto.
JODISMAR AMARO
PRESIDENTE
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