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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CCT SINDEAP E SINDILOTO
ATA
Prezados Empresários,
Conforme COMUNICADO 23, reforçado pelo COMUNICADO 23 A, o SINCOERJ realizou
sua AGE, para debater a proposta dos sindicatos laborais e confeccionar uma
contraproposta às reivindicações para a CCT 2021/2022, do SINDEAP/RJ e do
SINDILOTO/RJ
Desta forma, segue a ata da AGE, para conhecimento de todos.
Atenciosamente,
A DIRETORIA

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PARA APROVAÇÃO DE PROPOSTA PARA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022
DA CATEGORIA DAS EMPRESAS LOTÉRICAS
REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2021 ÀS 10:00HS

No décimo sexto dia de junho de 2021, através do sistema ZOOM de vídeo conferência, em respeito as várias
normas para se evitar aglomerações em tempos de pandemia, às 10:00hs em primeira convocação e às
10:15hs com qualquer número de participantes, se iniciou a AGE para deliberar sobre as propostas
encaminhadas pelos sindicatos laborais, SINDEAP e SINDILOTO, e colocar em votação a proposta dos
empresários lotéricos que o SINCOERJ deverá encaminhar e defender nas negociações da CCT do período
2021/2022. Presente na AGE mais de 170 lotéricos, o mediador Dr. Temístocles Bezerra de Barros dá as
boas-vindas a todos ratificando a importância da presença na AGE, informando que será passada a palavra
para o Presidente Marcelo Furtado para que fosse lido o edital de convocação da AGE, bem como dar início
aos trabalhos. Com a palavra o Presidente agradeceu a presença de todos ratificando mais uma vez a
importância da AGE para que a decisão tomada ao final seja soberana e que será defendida pelo sindicato.
Informa que a AGE será conduzida pelo Dr. Temístocles como mediador, que após a leitura do edital falaria
sobre a importância da CCT 2020/2021, já que havia três anos sem convenção e era preciso dar segurança
jurídica para as decisões passadas, assim como iria discorrer sobre as demandas dos sindicatos laborais. O
Presidente fez a leitura do edital de convocação, que segue anexo à presente ata e passou a palavra para o
Dr. Temístocles. Dr. Temístocles iniciou agradecendo mais uma vez a presença de todos e passou a falar sobre
a CCT 2020/2021. Diante de muitas dúvidas explanadas pelos lotéricos presentes, foi esclarecido que as
propostas não são impositivas, ou seja, a razão da AGE era justamente para deliberar sobre o que seria aceito
das propostas, parte ou nada, que ao final da AGE seria extraída uma contraproposta dos empresários
lotéricos. Em seguida, explana sobre as negociações da CCT 2020/2021, falando da importância que foi ter
sido fechada, vez que naquela CCT foram firmados que nos anos anteriores, que não foram firmadas CCT, os
índices de reajustes seriam 100% do INPC, o que já tinha sido na época orientado pelo SINCOERJ, vez que
com a aplicação espontânea dos empresários lotéricos de reajuste para seus funcionários em 100% de INPC
para os anos de 2018 e 2019, dificilmente seria imposto por uma decisão judicial índice superior. Explicando
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ainda, que com a CCT 2020/2021 firmada entre os sindicatos, traria a segurança jurídica que faltava para
esses anos anteriores. Antes de se iniciar as falas sobre as propostas dos sindicatos laborais, os empresários
debateram sobre o benefício de R$ 25,00 que foi firmado na CCT 2020/2021, onde vários empresários
questionaram a legitimidade do SINDILOTO nas negociações, vez que sequer eles sabiam onde era a
localização do sindicato, que no CNPJ tem um endereço, que seria um bar, e no cadastro ativo do antigo
Ministério do Trabalho o endereço é em Magé. Dr. Temístocles primeiro apresentou os documentos que
garantia a legitimidade jurídica do SINDILOTO, o CNPJ ativo e o cadastro ativo do Ministério do Trabalho,
assim como deixou claro que a representação, que é legalidade jurídica do sindicato estava correta, em que
pese a representatividade do sindicato ser questionada. Dr. Temístocles falou também, que a CCT tem
validade entre sindicatos juridicamente constituídos, que é o caso do SINDILOTO, quanto a
representatividade é um problema do trabalhador com o seu sindicato. Sobre o benefício, os empresários
fizeram várias queixas, sobre o valor do benefício, que os trabalhadores lotéricos não foram procurados
pelos sindicatos laborais para apresentar os serviços oferecidos, que sequer as carteirinhas foram entregues,
já passado meses da CCT firmada. Neste sentido o Dr. Temístocles explicou que na decisão que seria tomada
ao final da AGE, era possível a retirada desse benefício da nova CCT, o que acalmou os ânimos dos
empresários. Dr. Temístocles iniciou a leitura das demandas dos sindicatos laborais, pontuando cada pedido.
Os sindicatos laborais colocaram em suas propostas os seguintes pedidos: 1) aplicação de 100% do INPC no
salários, o que representa um reajuste de 7,59% (INPC de abril aplicável a 1º de maio); 2) 10% de reajuste
nos pisos salariais da categoria, alterando a cláusula 4ª. da CCT para reajuste automático quando ficaram
abaixo do salário mínimo federal; 3) Inclusão do Benefício de Quebra de Caixa de 15%; 4) Inclusão do
Benefício de Vale Alimentação / Refeição, no valor de R$ 21,00, por dia de trabalho; 5) Inclusão do Benefício
de Produtividade no valor de 50% do salário com pagamento no Mês de março/2022; 6) Alteração de texto
de cláusulas, inclusive do benefício concedido anteriormente. Após a leitura das propostas dos
trabalhadores, o mediador solicitou que aqueles que quisessem se manifestar, se inscrevessem através do
CHAT ou com a indicação da “mãozinha” do sistema. Passada a palavra, foram vários os empresários que se
manifestaram, sendo uma maioria bastante representativa pela extinção do benefício de R$ 25,00. Quanto
ao reajuste foi consenso que no momento não era possível a aplicação de 100% do INPC pois estava muito
alto e a CAIXA não tinha intenção de reajustar o valor dos serviços das lotéricas. As sugestões de reajuste da
maioria giraram entre 60% a 50% do INPC. O empresário Luiz Cláudio informou a todos que já havia
reajustado seus funcionários em 3,5%, um pouco menos que 50% do INPC, seguindo o reajustado por outra
categoria, para não ficar com um passivo muito grande caso o reajuste fosse maior. Após os empresários se
manifestarem em sua grande maioria, todos de uma forma ou de outra seguindo a tendência de retirada do
benefício e um reajuste inferior aos 100% do INPC, o mediador pediu a atenção de todos e ofereceu uma
proposta, que foi a de reajuste de 3,5% nos salários de forma linear, a retirada do benefício e a recusa de
todos as propostas dos sindicatos laborais. Através da sugestão de um empresário, a forma de votação foi
por quem estivesse em desacordo com essa proposta, posto que a maioria já havia se manifestado favorável
e a votação é um requisito da AGE. Sendo assim, o Mediador colocou a proposta em votação, para aqueles
que discordassem se manifestassem. Colocada a proposta em votação houve um silencio total, determinando
que a proposta foi aceita por unanimidade, ou seja, reajuste de 3,5% nos salários de forma linear, a retirada
do benefício e a recusa de todos as propostas dos sindicatos laborais. Após a votação, vários questionamentos
foram feitos ao mediador sobre questões jurídicas de uma negociação coletiva, principalmente quanto a não
aceitação e impasse nas negociações. O mediador informou que havendo impasse que poderia ser ingressado
com um Dissídio Coletivo, seja pelos trabalhadores, seja pelos empresários, onde diante de um colegiado de
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Magistrados seria decidida a situação. Ficou claro que em decisão judicial poderia haver a necessidade de se
ajustar o valor ora definido nesta AGE. Foi tirada também a orientação para que todos os empresários
fizessem o reajuste de seus trabalhadores no índice de 3,5%, desde 1º de maio, para que caso haja decisão
por índice maior, que não fique um passivo grande a ser ressarcido. Depois de todas as discussões, muitas
palavras via CHAT, foi passada a palavra para o Presidente Marcelo Furtado para fazer o encerramento da
AGE. O Presidente agradeceu muito a presença dos empresários, se dizendo muito satisfeito pela quantidade
de presentes, que em dado momento chegou perto de 200 participantes, entendendo que vários empresários
têm mais de uma loja, a presença foi muito significativa. Ratificou que o SINCOERJ sempre trabalhou e
trabalhará para defender a classe empresária, informando ainda, que há mais de 20 anos que o SINCOERJ
defende o menor custo para a categoria. No CHAT do sistema muitos lotéricos ficaram satisfeitos com a AGE.
O Presidente se despediu de todos e passou a palavra para o Dr. Temístocles para as instruções finais. O Dr.
Temístocles pediu para que todos ficassem atentos as mensagens do sindicato e ao site do SINCOERJ, já que
pelo menos mais uma ou duas AGEs deverão ser convocadas até a finalização das negociações. Agradeceu a
presença de todos e encerrou a AGE. Sendo assim, nesta data, assinam a presente o Presidente, Sr. Marcelo
Furtado e o Vice-Presidente Sr. Marcelo Gomes.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 2021.
MARCELO FURTADO DE ARAUJO
PRESIDENTE

MARCELO GOMES DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTE

