Ano IV – COMUNICADO 30 A – Quinta-feira, 16 de setembro de 2021
URGENTE
INSUMOS
DIFICULDADE DE RECEBIMENTO
Prezados Empresários,
Em complemento ao COMUNICADO 30, veiculado no dia 15 de julho de 2021, seguem
novas orientações oriundas da FEBRALOT, aos empresários que ainda estão com
dificuldades no recebimento de seus insumos.
Reforçamos que as orientações deverão ser seguidas conforme os itens do comunicado,
com especial atenção para o terceiro parágrafo:
- o empresário que estiver na condição do item 1, deverá encaminhar e-mail para:
celog25@caixa.gov.br.
- o empresário que estiver na condição do item 2, deverá encaminhar e-mail para:
sincoerj@sincoerj.com.br.
O e-mail deverá conter as seguintes informações:
TÍTULO:
- INSUMOS!
CORPO DO E-MAIL:
- NOME DA LOTERIA;
- CÓDIGO CEF;
- Nº DO PEDIDO;
- DATA DO PEDIDO;

A DIRETORIA
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URGENTE
INSUMOS
DIFICULDADE DE RECEBIMENTO

ATENÇÃO Srs(as) Empresários(as) Lotéricos(as)
COMUNICADO FEBRALOT 009/2021
1 - Após reunião hoje da Febralot e Sindicatos Estaduais com as Vice Presidências de Rede e de Logística da Caixa,
ficou acordado que os(as) empresários(as) que ainda não receberam suas bobinas, devem reforçar o pedido
através do e-mail celog25@caixa.gov.br .
2 - Os casos extremos de lotéricas que estão sem nenhum estoque , ou cujo estoque não suporte a espera dos
próximos 10 dias, deverão procurar o presidente de seu sindicato, que estão orientados a encaminhar à Febralot
a relação das urgências, na sequencia informaremos a Vice Presidência da Caixa diretamente.
3 - Pedimos a atenção e conscientização de todos(as) para que façam o pedido a seu sindicato somente em
extrema urgência, para que possam ser atendidos na necessidade, não intervindo assim no fluxo de entregas já
em andamento .
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