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ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO 

CAIXA X PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO 

NOVOS DESDOBRAMENTOS 

   
 

Prezados Empresários, 

Informamos a situação atualizada da retomada do convênio da Caixa com a Prefeitura 
do município do RJ. 

O SINCOERJ, desde o início da nova gestão da Prefeitura, vem conversando com 
assessores do Prefeito, visando a marcação de uma agenda, mas sabemos que o início 
de toda gestão é complicado, ainda mais em meio a uma pandemia e início de uma 
campanha de vacinação, dificultando ainda mais, porém não desistimos. 

No dia 18/02, com encaminhamento do Prefeito Eduardo Paes, conseguimos uma 
agenda com o Secretário de Fazenda, Srº Pedro Paulo, onde tratamos do planejamento 
e negociação a ser realizada junto à Caixa, para a retomada do convênio, no que saímos 
da reunião, com o direcionamento que será dado tratamento prioritário ao assunto. 

Em reunião com o novo Superintendente de Rede da Rio Capital o Srº Sidney Soares, 
ocorrida na data de ontem, dia 24/02, solicitamos à Caixa que priorize a negociação com 
a Prefeitura, visando a breve reabertura do convênio, no que o SR nos informou que 
tem realizado reuniões operacionais com frequência junto a Prefeitura, e que já iniciou 
as negociações para retomada do convênio. 

O SINCOERJ monitora o assunto constantemente, acompanhando de perto e cobrando 
as partes insistentemente, apesar de sabermos que foi uma promessa de campanha do 
Prefeito e que a Caixa também tem que viabilizar receita à sua rede, mas sabemos que 
o entrave está na precificação da tarifa. 

O SINCOERJ manterá a rede informada de cada fase deste importante pleito. 

Lembramos que esse assunto é tratado também nos COMUNICADO 64, 64 A, 64 B, 64 
C, e  64 D, todos postados em nosso site para consulta/download, sempre que 
necessário. 

A DIRETORIA 

 

http://www.sincoerj.com.br/arquivos/conteudo/documentos/c05a77e5dc94bbcd2f474c079ec01a68.pdf
http://www.sincoerj.com.br/arquivos/conteudo/documentos/566aa8aa1e64b64e42e5a5fe7f2884c5.pdf
http://www.sincoerj.com.br/arquivos/conteudo/documentos/870b92ee14363dbddd756d5e4535570d.pdf
http://www.sincoerj.com.br/arquivos/conteudo/documentos/b1f12ec5561c8902c24d95f8755e88d9.pdf
http://www.sincoerj.com.br/arquivos/conteudo/documentos/b1f12ec5561c8902c24d95f8755e88d9.pdf
http://www.sincoerj.com.br/arquivos/conteudo/documentos/e7819e3ee5a9be62044623534ce0a7e0.pdf

