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Prezados Empresários,  
  
Conforme COMUNICADO 5 e 5 A, veiculados anteriormente e depois de ampla 
divulgação, foi realizada uma videoconferência entre o SINCOERJ e todos os Empresários 
Lotéricos,  independentemente de serem filiados ou não. 
 
Nesta reunião, de suma importância, falamos de 2 temas que impactam diretamente 
em nosso dia a dia, seja nas obrigações legislativas e trabalhistas ou em nosso processo 
da ADI 6785/2021, no STF e a PEC 142/2015, no Congresso Nacional. 
 
Senhores (as), antes de ingressarmos nos assuntos da reunião, gostaríamos de 
demonstrar nosso desapontamento com a baixíssima adesão à VC, já que apenas 35 
(trinta e cinco) empresários participaram e, como somos 842 loterias em todo nosso 
Estado do RJ, não há motivos e desculpa para essa baixa adesão, as desculpas 
corriqueiras não são motivos, como movimento em nossas lojas, deslocamentos e 
outras, uma vez que a reunião foi virtual e de fácil acesso a todos. 
 
Vamos aos assuntos. 
 
A reunião teve a condução do Drº Temístocles Barros, advogado do SINCOERJ, do 
Presidente Marcelo Furtado e do Vice-Presidente Marcelo Gomes. 
 
A primeira parte falamos das exigências do SST (Saúde e Segurança do Trabalho) e do 
envio ao e-Social, tendo como participante o Srº Sídney Filho, responsável pelo GRUPO 
CONSIF, escritório de contabilidade conveniado ao SINCOERJ. 
 
O Presidente Furtado explicou que devido às várias demandas de nossos filiados, a 
respeito dessas exigências legais, foi solicitado ao Srº Sidney, que fizesse uma pesquisa 
de mercado, afim de contatar um Técnico/Engenheiro do Trabalho, para executar o 
serviço para Empresário Lotérico que assim desejar. 
 
O Srº Sidney explicou que o serviço a ser oferecido para a rede lotérica será de emissão 
de um Laudo/Relatório de Inexistência de Riscos de nossa atividade, riscos estes  
 
 
 

     

http://www.sincoerj.com.br/arquivos/ano_v_-_comunicado_5_-_segunda_14_de_fevereiro_de_2022_-_esocial_sst_seguranca_e_saude_do_trabalho_novas_regras_e_exigencias.pdf
http://www.sincoerj.com.br/arquivos/ano_v_-_comunicado_5_a_-_quinta_17_de_fevereiro_de_2022_-_esocial_sst_seguranca_e_saude_do_trabalho_novas_regras_e_exigencias.pdf
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físicos, químicos e biológicos, tendo este laudo o objetivo de informar aos órgãos 
governamentais que estamos incluídos em atividade de baixo risco, ficando assim 
desobrigados de envio ao e-Social dos exames que a legislação exige, lembrando que 
esta desobrigação do envio serve apenas para o ano de 2022 e, a partir de 2023, este 
envio dos exames obrigatórios por lei, será necessário.  
 
O empresário que desejar contratar o GRUPO CONSIF para fazer este serviço de Emissão 
de Laudo/Relatório de Inexistência de Riscos e envio ao e-Social, deverá entrar em 
contato pelo WHATSAPP, através do número 21- 99783-2019, ou através do e-mail 
administrativo@grupoconsif.com.br, comunicando seu interesse e, logo após, a 
funcionária Renata, do GRUPO CONSIF, retornará o contato, com toda a documentação 
necessária da empresa lotérica para emissão do laudo. 
 
Frise-se que, no meio da reunião, o Presidente Marcelo Furtado, o Vice Marcelo Gomes, 
o advogado e o contador, foram enfáticos em lembrar que os exames legais referente à 
Saúde e  Segurança de Trabalho continuam  sendo OBRIGATORIOS, ou seja, o PCMSO, 
o que está isento este ano é o ENVIO destes exames ao e-Social, e esta isenção é dada 
apenas às empresas de BAIXO RISCOS, que é o nosso caso e, para isso, é preciso atestar 
que nossa empresa é de baixo risco e apenas um técnico ou engenheiro de segurança 
do trabalho estão habilitados para isso. 
    
O Srº Sidney informou que o preço para emissão deste serviço do laudo será de R$ 
250,00 (duzentos e cinquenta reais)/anual, a Diretoria do SINCOERJ solicitou e foi 
atendida em um desconto de R$ 100,00 para os nossos filiados e, portanto, os filiados 
ao sindicato pagarão o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)/anual. 
 
A segunda parte da reunião foi referente à ADI 6785/2021 e a PEC 142/2015, onde 
convidamos para palestrar, o Assessor Parlamentar da FEBRALOT, o Srº Urbano Simão, 
que nos agraciou com seu conhecimento e experiência no setor Legislativo Brasileiro, 
detalhando durante 1 hora todo o histórico de nossa Lei e os trabalhos que estão sendo 
realizados pela Federação e os Sindicatos na condução da PEC, assim como nas Casas 
Legislativas, no Executivo Brasileiro e também nos bastidores do STF. 
 
 
 

mailto:administrativo@grupoconsif.com.br
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O Srº Urbano Simão e o Presidente Marcelo Furtado foram efusivos que, neste 
momento, o Empresário Lotérico tem que agir de acordo com o direcionamento de seu 
sindicato e que ações isoladas poderão atrapalhar todo o trabalho que está sendo 
programado e realizado. 
 
Ambos lembraram que ações realizadas por associações desorganizadas e 
despreparadas, nos trouxeram recentemente, atrasos e complicações nos projetos em 
prol da classe lotérica, portanto PARTICIPE e FILIE-SE ao seu sindicato, pois precisamos 
da UNIÃO de todos. 
 
FICHA DE FILIAÇÃO 
 
Os vídeos do canal LOT WEB TV no YOUTUBE, que veiculamos na data de hoje, detalham 
tudo o que está sendo feito pela FEBRALOT, com relação à ADI 6885/2021 e a PEC 
142/2015. 
 
LOT WEB TV - 23 de fevereiro de 2022 
 
Caso não esteja recebendo nossos comunicados, via WHATSAPP, cadastre o número 21 
97937-0264 em seus contatos e envie uma mensagem solicitando seu cadastramento, 
informando seu nome e a razão social da loteria, para que possamos adicioná-lo em 
nossa lista de distribuição.   
 
A DIRETORIA 

http://www.sincoerj.com.br/arquivos/ficha_de_filiao_-_sincoerj_1.%5B1%5D.xls
http://www.sincoerj.com.br/arquivos/lot_web_tv_-_23_de_fevereiro_de_2022.pdf

