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Prezados Empresários,
Segue abaixo o modelo de correspondência para que todos nós, empresários lotéricos
do Rio de Janeiro, façamos contato com nossos parlamentares, solicitando sua atenção
para, no sentido de fazermos pressão para que a Caixa retorne com o convênio com o
Banco do Brasil.
Precisamos fazer pressão política, para que possamos alcançar mais essa vitória, afinal
foi assim que obtivemos sucessos em outros pleitos.
Esse documento já enviado pelo SINCOERJ e pela FEBRALOT para todos os Deputados e
Senadores.
O término desse convênio Caixa/Banco do Brasil, nos tirou um percentual de receitas
considerável e precisamos reagir politicamente, uma vez que administrativamente, já
atuamos e aguardamos respostas.
É imprescindível que todos enviem esse documento, para que possamos demonstrar
nossa união e força, junto a nossos parlamentares.
Anexo, também, relação dos e-mails dos parlamentares.
A DIRETORIA
(NOME DA CIDADE E DATA)
Exmo(a) Senhor(a) Deputado(a)
OU
Exmo(a) Senhor(a) Senador(a)

ASSUNTO: CANCELAMENTO CONVÊNIO ENTRE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO
DO BRASIL(LOTÉRICAS), ONDE A POPULAÇÃO EM TODO O PAÍS ERA
BENEFICIADA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS LOTÉRICOS.
PEÇO O APOIO DE V.EXA. E AJUDA PARA RESOLVERMOS ESSE PROBLEMA
QUE PREJUDICA A SOCIEDADE BRASILEIRA.
Senhor(a) Deputado(a)
OU

Ano III - COMUNICADO 67 – Segunda-feira, 14 de dezembro de 2020
CONVÊNIO CAIXA E BANCO DO BRASIL
CARTA AOS PARLAMENTARES
Senhor(a) Senador(a)

Em 18 de novembro próximo passado, a parceria CAIXA/ Banco do Brasil, foi
interrompida de forma abrupta, causando grandes transtornos a toda população que se utilizava dos
serviços patrocinados pelas Casas Lotéricas em todo o Brasil.
Uma coisa boa que o governo fez no passado e que há mais de 10 anos vinha servindo
às pessoas, principalmente onde não tem agência bancária, uma prática que vinha dando muito certo,
e atendendo uma demanda das camadas mais simples da cidadania em nosso País.
São correntistas, aposentados, pessoas simples de cidade distantes, que estão sofrendo e sem opção
para movimentar suas contas, deixando uma imensidão de pessoas sem atendimento.
Segundo a CUT mais de 40% das cidades brasileiras não tem agencia bancária. De cada 5 cidades
brasileiras, 2 não tem agencia de banco, nos últimos 6 anos foram fechadas 2.414 agências bancárias,
por medida de contensão e concorrência com bancos digitais. A Caixa e o Banco do Brasil apostam em
estratégias próprias, mas infelizmente se esqueceram do povo mais humilde, muitos deles sequer tem
acesso à internet. Lamentavelmente não tiveram a necessária prudência, pelo menos até as inovações
tecnológicas serem acolhidas pela sociedade, como no caso do PIX.

Senão, vejamos:
A suspensão provocou descontentamento generalizado de todos aqueles que tinham como habito
fazer seus saques, consulta de saldos e pagamentos de contas nas lotéricas conveniadas, sem ter que
ficar andando com valores em espécie, correndo risco de serem assaltados, e agora sem opção, de
como realizarem seus costumeiros serviços, pedem o retorno imediato do convenio.
Nós lotéricos também tivemos grandes perdas com essa decisão abrupta, afinal
dependemos dessas receitas para manter nosso negócio nesse momento difícil do País.
Vimos ao final, com todo respeito e confiança que sempre depositamos em
Vossa Excelência, pedir que interceda junto ao Governo e instituições bancarias referendadas, para o
retorno imediato do Convenio Caixa/Banco do Brasil, por ser de interesse público e cidadania.
Muito obrigado, contamos com a colaboração e V.Exa. e estou à disposição.
Com respeito e admiração,

(Nome Lotérico)
(número celular para que o deputado possa entrar em contato)
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E-mails dos Senadores do Rio de Janeiro:

Carlos Portinho:

sen.carlosportinho@senado.leg.br

Flávio Bolsonaro:
Romário:

sen.flaviobolsonaro@senado.leg.br

sen.romario@senado.leg.br

E-mails dos Deputados Federais do Rio de Janeiro:
Alessandro Molon: dep.alessandromolon@camara.leg.br
Alexandre Serfiotis: dep.alexandreserfiotis@camara.leg.br
Altineu Côrtes: dep.altineucortes@camara.leg.br
Áureo Ribeiro: dep.aureoribeiro@camara.leg.br
Benedita da Silva: dep.beneditadasilva@camara.leg.br
Carlos Jordy: dep.carlosjordy@camara.leg.br
Chico D’angelo: dep.chicodangelo@camara.leg.br
Chiquinho Brazão: dep.chiquinhobrazao@camara.leg.br
Chris Tonietto: dep.christonietto@camara.leg.br
Christino Áureo: dep.christinoaureo@camara.leg.br
Clarissa Garotinho: dep.clarissagarotinho@camara.leg.br
Daniel Silveira: dep.danielsilveira@camara.leg.br
Daniela do Waguinho: dep.danieladowaguinho@camara.leg.br
David Miranda: dep.davidmiranda@camara.leg.br
Delegado Antônio Furtado: dep.delegadoantoniofurtado@camara.leg.br
Dr. Luiz Antonio Teixdira Jr.: dep.dr.luizantonioteixeirajr@camara.leg.br
Felício Laterça: dep.feliciolaterca@camara.leg.br
Flordelis: dep.flordelis@camara.leg.br
Gelson Azevedo: dep.gelsonazevedo@camara.leg.br
Glauber Braga: dep.glauberbraga@camara.leg.br
Gurgel: dep.gurgel@camara.leg.br
Gutemberg Reis: dep.gutembergreis@camara.leg.br
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Hélio Lopes: dep.heliolopes@camara.leg.br
Hugo Leal: dep.hugoleal@camara.leg.br
Jandira Feghali: dep.jandirafeghali@camara.leg.br
Jorge Braz: dep.jorgebraz@camara.leg.br
Juninho do Pneu: dep.juninhodopneu@camara.leg.br
Lourival Gomes: dep.lourivalgomes@camara.leg.br
Luiz Antonio Corrêa: dep.luizantoniocorrea@camara.leg.br
Luiz Lima: dep.luizlima@camara.leg.br
Major Fabiana: dep.majorfabiana@camara.leg.br
Marcelo Calero: dep.marcelocalero@camara.leg.br
Marcelo Freixo: dep.marcelofreixo@camara.leg.br
Márcio Labre: dep.marciolabre@camara.leg.br
Otoni de Paula: dep.otonidepaula@camara.leg.br
Paulo Ganime: dep.pauloganime@camara.leg.br
Paulo Ramos: dep.pauloramos@camara.leg.br
Pedro Paulo: dep.pedropaulo@camara.leg.br
Professor Joziel: dep.professorjoziel@camara.leg.br
Rodrigo Maia: dep.rodrigomaia@camara.leg.br
Rosangela Gomes: dep.rosangelagomes@camara.leg.br
Soraya Santos: dep.sorayasantos@camara.leg.br
Sostenes Cavalcante: dep.sostenescavalcante@camara.leg.br
Taliria Petrone: dep.taliriapetrone@camara.leg.br
Vinícius Farah: dep.viniciusfarah@camara.leg.br
Wladimir Garotinho: dep.wladimirgarotinho@camara.leg.br
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