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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
24 DE MAIO DE 2022
CCT SINDEAP E SINDILOTO
ATA
Prezados Empresários,
Segue ata da AGE realizada em 24 de maio de 2022, vide Comunicado 10, deliberando
sobre a CCT 2022/2023, sobre reajuste dos salários dos nossos colaboradores, vinculados
aos sindicatos laborais SINDILOTO e SINDEAP.
A DIRETORIA
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
PARA APROVAÇÃO DE PROPOSTA PARA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023
DA CATEGORIA DAS EMPRESAS LOTÉRICAS
REALIZADA NO DIA 24 DE MAIO DE 2022 ÀS 09:45HS
No vigésimo quarto dia de maio de 2022, através do sistema ZOOM de vídeo conferência, em respeito as
várias normas para se evitar aglomerações em tempos de pandemia, às 09:45hs em primeira convocação e
às 10:00hs com qualquer número de participantes, se iniciou a AGE para deliberar sobre uma proposta a ser
encaminhada aos sindicatos laborais, SINDEAP e SINDILOTO, como início de negociação para a CCT período
de 2022/2023, que deverá ser definida através de votação nesta AGE. A referida proposta dos empresários
lotéricos que o SINCOERJ encaminhará e defenderá nas negociações da CCT do período 2022/2023. Presente
na AGE aproximadamente 60 lotéricos, o mediador Dr. Temístocles Bezerra de Barros dá as boas-vindas a
todos ratificando a importância da presença na AGE, informando que o Presidente Marcelo Furtado não
poderá participar da AGE, por questões pessoais, mas deixou o Vice-Presidente Marcelo Gomes para presidir
a AGE e conduzir da melhor forma possível. Passada a palavra para o Presidente Marcelo Gomes, ele
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, como vem acontecendo nas últimas AGE e passou à leitura do edital de
convocação da presente AGE, que fica anexa a presente ata. Passada a palavra para o Dr. Temístocles, este
iniciou agradecendo mais uma vez a presença de todos e passou a falar sobre a CCT 2022/2023. Informou
que a CCT 2021/2022 não chegou ao seu final nas negociações, ou seja, não se chegou a um denominador
comum e diante disso, a orientação do SINCOERJ é tirar uma proposta desta AGE e encaminhar aos sindicatos
laborais. Foi explicado a questão da ultratividade das CCTs e sua validade que se restringe as datas de início
e fim, onde todas as cláusulas perdem a sua eficácia. Muitas dúvidas foram respondidas. O debate se iniciou
a respeito dos valores a ser reajustado os salários dos colaboradores, já que o INPC do período foi de 12,46.
Questionou-se sobre os outros acordos coletivos de outras categorias, como estavam sendo fechados. Alguns
lotéricos passaram informações de outras categorias. No caso do nosso reajuste, a primeira proposta foi do
Sr. Ricardo, no valor de 8%. Essa proposta foi rapidamente abraçada pela maioria, mas outras apareceram
como 10% e 6,5%. Após um quase consenso, começou-se a discutir qual seria o valor inicial a ser passado
para os laborais, para que chegasse ao índice máximo de 8%. Ainda antes da votação, falou-se em iniciar as
negociações com o índice de 6,5% e depois progredir para 8%. Como ficou madura a proposta o mediador
perguntou se poderíamos passar para a votação. Todos concordaram. O mediador explicou que quem
concordasse com a proposta lançada manteria seus áudios desligados e aqueles que discordassem ligariam
seus áudios, facilitando a apuração dos votos. Assim foi fixado o termo de votação. A proposta então foi de
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reajuste máximo de 8% com início de negociação em 6,5%. Colocado em votação, com 59 participantes no
momento da votação, apenas 13 discordaram, sendo a proposta vencida por maioria de votos. Deve-se
ressaltar que muitos empresários já tinham manifestado seus votos vai chat. Foi passada a palavra para o
Presidente Marcelo Gomes para fazer o encerramento da AGE. O Presidente agradeceu muito a presença dos
empresários e encerrou a AGE. Sendo assim, nesta data, assinam a presente o Presidente, Sr. Marcelo Gomes
e o Secretário Maurício Raposo.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 2021.
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