Ano III - COMUNICADO 66 – Terça-feira, 8 de dezembro de 2020
PROJETO SEGURANÇA SINCOERJ e LOTÉRICOS
Prezados Empresários(as),
O SINCOERJ comunica a todos os Empresários do RJ que, em reunião com a Diretoria da
PROSEGUR, solicitou a empresa para manter o valor promocional do valor da locação do
Cofre Inteligente Smart Plus e cofre Minni, para os próximos 50 contratos assinados.
Lembramos aos empresários que acordamos com a PROSEGUR a garantia dos valores
de locação para os 50 primeiros contratos e, devido a rápida contratação por parte dos
lotéricos, estendemos para mais 50, agora perto de 100 cofres instalados, renovamos
para os próximos 50 o benefício.
O SINCOERJ após 5 meses de projeto e 3 meses de pleno funcionamento do cofre, tem
recebido diversas mensagens de agradecimento por parte dos lotéricos pela iniciativa
de procurar implantar o melhor para Rede, trazendo assim benefícios operacionais, de
segurança e financeira.
Segue os valores normais da locação e o valor promocional acordado com a PROSEGUR.
. Cofre SMART PLUS com valor assegurado de R$ 200 mil –
Valor normal – R$ 1.990,00, valor promocional R$ 1.600,00 mensal;
. Cofre SMART PLUS com valor assegurado de R$ 100 mil –
Valor normal – R$ 1.890,00, valor promocional R$ 1.450,00 mensal;
. Cofre MINI com valor assegurado de R$ 80 mil –
Valor normal – R$ 1.400,00, valor promocional R$ 1.190,00 mensal;
Obs 1: será cobrado o imposto de ISS ou ICMS de acordo com sua região.
Senhores(as), pesquise em seu bairro ou cidade o seu companheiro lotérico que esteja
utilizando o cofre e faça uma visita para ver o cofre em funcionamento, converse com
ele dos benefícios, indicamos aqui alguns bairros e cidades que os lotéricos deixaram
disponibilidade de visitação ao cofre.
- Tigre Lotérico – Barra da Tijuca – RJ
- Américas Shopping Loterias – Recreio dos Bandeirantes- RJ
- Loteria Rio Grande da Sorte – Taquara – RJ
- Loteria Tricolor Suburbano – Madureira – RJ
- Loteria Boa Sorte de Caxias – Duque de Caxias
- Loteria Areia Branca – Santa Cruz – RJ
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- Loteria Corrida para a Fortuna – Pilares – RJ
-Loteria Mercadão de Jacarepaguá – Jacarepaguá – RJ
-Romaphe Loterias – Leblon – RJ
-Marcris Loterias – Marechal Hermes - RJ
Para a contratação do Projeto Transporte/Cofre, o lotérico deverá entrar em contato
com a área comercial da PROSEGUR.
PROSEGUR :(21) 99134-9302 MARLLON ou
CASO HAJA ALGUMA DÚVIDA DO PROJETO, ENTRAR EM CONTATO COM O VICEPRESIDENTE DO SINDICATO, SRº MARCELO GOMES, NO CELULAR: (21) 99983-5557
A DIRETORIA
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