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Prezado Empresário, 

 

Ontem, dia 15 de outubro, o SINCOERJ representado por seu Presidente, Srº 
Marcelo Furtado de Araújo e Vice-Presidente, Srº Marcelo Gomes de Oliveira, 
participou da reunião realizada no Gabinete da Secretaria de Fazenda do 
município do Rio de Janeiro, onde estiveram presentes também, o Secretário 
de Fazenda, Srº Cesar Augusto Barbiero, a Diretora da Caixa, Srª Thays Cintra 
e o Superintendente da SR Norte, Srº Cláudio Martins. 
 
O tema da reunião foi a renovação do convênio entre a Caixa e a Prefeitura, 
de arrecadação do IPTU da cidade do Rio de Janeiro, encerrado em maio 
deste ano, como já foi amplamente divulgado em comunicados anteriores, 
onde o SINCOERJ sempre acompanhou e trabalhou para o resgate deste 
convênio. 
 
Notamos que, conforme o desenrolar da reunião, houve uma grande 
evolução para o acerto entre as partes, onde foram colocados apontamentos 
técnicos, financeiros e jurídicos, que levarão a um entendimento e tendo 
como convergência, a renovação do convênio. 
 
O SINCOERJ colocou na discussão a capilaridade e a importância da rede para 
a população, facilitadora do ato de pagar o imposto e que não poderia 
simplesmente pensar em números, que precisaríamos pensar também no 
cidadão, reflexão entendida integralmente por todos os presentes e, em 
especial, pelo Secretário. 
 
A Caixa se comprometeu a apresentar nova proposta e documentações 
pertinentes, para que ainda este mês, a Prefeitura possa analisar, o que nos 
leva à perspectiva de que, ainda este ano, possamos ter a renovação do 
convênio, para que a partir de fevereiro de 2020, no pagamento da cota única  
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e no início do pagamento do parcelado, a rede lotérica do Rio de Janeiro já 
esteja recebendo este convênio em suas Lojas. 
 
O SINCOERJ manterá a rede informada do andamento deste processo de 
negociação, conforme sua evolução. 
 

 

 

Recomendamos a leitura dos COMUNICADO 64, COMUNICADO 64 A, 

COMUNICADO 64 B, e COMUNICADO 64 C enviados à rede, para 
complementar o entendimento do assunto. 
 
A DIRETORIA 
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