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Prezados Empresários, 

 

O SINCOERJ, através deste comunicado, informa que conseguiu junto a Diretoria 
Comercial da PROSEGUR a extensão do preço do cofre inteligente para mais 60 
empresários lotéricos, conforme o COMUNICADO 32 e o COMUNICADO 32 A, nos quais 
informamos a implantação do PROJETO de SEGURANÇA do SINCOERJ para a rede 
lotérica do RJ, a ser executado em parceria com a empresa PROSEGUR. 

O projeto contemplava o preço diferenciado para os 50 primeiros empresários na 

contratação do cofre, sendo que ontem já tínhamos os 50 primeiros contratos assinados 

e, após reunião com a PROSEGUR, conseguimos a extensão do benefício para os 

próximos 60 empresários que contratarem o cofre inteligente.  

Os comunicados citados acima detalham o PROJETO de SEGURANÇA, mas em um 

pequeno resumo, o projeto consiste em: 

- Contratando o cofre inteligente, o empresário que hoje não recebe o Adicional 

Complementar de Transporte da Caixa, passa a recebê-lo, pois aumenta a sua nota fiscal 

de transporte e, pela diferença pago à PROSEGUR e o que recebe da Caixa como 

Adicional, se inclui, automaticamente, em alguma faixa do Adicional Complementar. 

- Contratando o cofre inteligente, teremos benefícios financeiros e administrativos 

como: 

. Exclusão da cobrança de malote; 

. Exclusão da cobrança de tempo excedente; 

. Diminuição do seguro contratado junto à Caixa Seguros, sendo necessário fazer apenas 

seguro do dinheiro das gavetas, uma vez que o seguro do dinheiro do cofre será da 

PROSEGUR; 

 

http://www.sincoerj.com.br/arquivos/conteudo/documentos/comunicados/ano_iii_-_comunicado_32_-_sabado_23_de_maio_de_2020_-_sincoerj_e_prossegur_-_nova_parceria_-_veja_condicoes.pdf
http://www.sincoerj.com.br/arquivos/ano_iii_-_comunicado_32_a_-_sexta-feira_12_de_junho_de_2020_-_sincoerj_e_prossegur_-_nova_parceria_-_veja_condicoes.pdf


 
Ano III - COMUNICADO 32 B – Terça-feira, 25 de agosto de 2020 

SINCOERJ E PROSEGUR 
NOVA PARCERIA | VEJA CONDIÇÕES  

NOVIDADES NO PROJETO DE SEGURANÇA 

 

. Acaba o prejuízo com notas falsas; 

. Acaba prejuízo com diferença de numerários; 

. Não existe mais a operação de recontagem de dinheiro, uma vez que quem faz o 

depósito no cofre é a própria operadora e, dependendo da loja, poderá até eliminar 1 

funcionário; 

. Reposição da PROSEGUR em até 48 horas se houver um sinistro ao dinheiro dentro do 

cofre (limitado ao valor contratado);  

. O fechamento do caixa poderá ser realizado pelo próprio cofre inteligente, rápido e 

eficaz; 

. Cofre super resistente à violação em caso de arrombamento e o valor do dinheiro 

garantido pela PROSEGUR é maior do que temos garantido pela Caixa Seguros ou outra 

seguradora; 

. Prazo de pagamento estendido para as 2 primeiras faturas de locação de cofre e 

coletas, sendo 90 dias para a fatura do primeiro mês e 60 dias para a fatura do segundo 

mês, assim poderemos receber o Adicional Complementar do mês solicitado e os 2 

anteriores; 

 

Os valores promocionais para os próximos 60 contratos para o projeto são: 

-COFRE MINI R$ 80 MIL de valor assegurado: R$ 1.190,00 

-SMART CASH PLUS R$ 100 mil de valor assegurado: R$ 1.450,00 

-SMART CASH PLUS R$ 200 mil de limite de garantia: R$ 1.600,00 

 

Relatamos aos empresários que, destes 50 contratos inicialmente assinados, já temos 

alguns cofres em funcionamento em algumas lotéricas, conforme abaixo, e seus 

proprietários: 

- Recreio Loterias, no Recreio dos Bandeirantes, empresário Flávio. 

- Portucalense Loterias, em Botafogo, empresário Flávio. 

- Loteria Areia Branca, em Santa Cruz, empresário Marcelo. 
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- Loteria Rancho da Sorte, em Nova Iguaçu, empresário Ricardo. 

- Loteria Bazar Super Sorte e Loteria Mega Sorte, ambas em Caxias, empresário 

Maurício. 

- Loteria Corrida para a Fortuna, em Pilares, empresária Daniele. 

- Loteria Tricolor Suburbano, em Madureira, empresária Daniele. 

- Marlene Loterias, em Duque de Caxias, empresário Abel.  

Empresários, em alguns casos, contratando o cofre inteligente, pode ser que você tenha 

uma REDUÇÃO de custos com relação ao modelo hoje existente, apenas no 

recolhimento(coleta).  

Este projeto ousado e inovador foi fruto de vários anos sendo elaborado pelo SINCOERJ, 

e estamos felizes pela sua implementação, trazendo benefícios financeiro e operacional 

aos lotéricos de nosso Estado. 

Para a contratação do Projeto Transporte/Cofre, o empresário deverá entrar em contato 

com a área comercial da PROSEGUR, através dos telefones: 

PROSEGUR :(21) 99134-9302 - MARLLON 

CASO HAJA ALGUMA DÚVIDA DO PROJETO, ENTRAR EM CONTATO COM O VICE-

PRESIDENTE DO SINDICATO, SR.º MARCELO GOMES, NO CELULAR: (21) 99983-5557 

Encontra-se instalado na TIGRE LOTÉRICO, na Barra da Tijuca, um cofre para exposição 

e visitação, bastando agendar a visita com o Marcelo Gomes. 

Veja também fotos e vídeo de funcionamento do cofre na TIGRE, nos comunicados 

anteriores, citados acima. 

A DIRETORIA 


