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Prezados Empresários, 
 
O ano de 2019, foi um ano de mudança de Governo e na Caixa, e toda mudança traz 
transtornos e ajustes, assim foi principalmente na questão da manutenção dos 
equipamentos, mas também foi um ano de conquistas como: 
 
- Reajuste das tarifas de serviço com base na inflação;  
 
- Mudança do adicional de transporte de valores, uma conquista graças ao trabalho 
incansável do SINCOERJ; 
 
- Aumento do valor das apostas, que há anos não tinham reajustes; 
 
- Recorde de vendas na MEGA da Virada, devido às ações sincronizadas de marketing 
coordenadas pelos sindicatos; 
 
Para 2020 temos vários desafios a serem conquistados:  
 
- Mudança de todos os terminais por TFL’s novos e mais modernos para que possamos 
minimizar os problemas de manutenção;  
 
- Retomar o convênio perdido com a Prefeitura do RJ; 
 
- Negociar com a Caixa um ganho real das tarifas em nossa data base que é julho; 
 
- Implementar em nosso sistema mudanças operacionais com a finalidade de agilizar 
nosso atendimento; 
 
- Aumentar o valor do boleto recebido visando atingir um público mais expressivo; 
 
- Implantação do recebimento de pagamento de contas com cartão de débito e para 
jogos e bolões com cartão de crédito;  
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- Novo adicional de segurança para cofre inteligente; 
 
- Lançamento de 2 novos jogos: 7 da Sorte e outro nos moldes do EURO MILLIONS 
(loteria europeia) e MEGA MILLIONS (loteria americana);  
 
- Implantação do bilhete da Loteria Federal no terminal (on line), inclusive com a opção 
de bolão;  
 
- Mudança da LOTECA; 
 
- Mudança da TIMEMANIA, com a inclusão do bolão;  
 
- Novas ações de marketing; 
 
Desta forma, reforçamos a importância de se filiar ao sindicato, para ter os benefícios 
mensais, tais como, assessoria jurídica para ações trabalhistas e de juizado especiais, 
assim como na redução do valor da contabilidade e descontos nos produtos das 
empresas conveniadas. 
 
FICHA DE FILIAÇÃO 
 
Visando demonstrar a importância de se filiar ao seu sindicato, assim como o ato do 
pagamento da contribuição sindical patronal, para que possamos dar continuidade ao 
trabalho desenvolvido e iniciar os previstos citados acima, colocamos um vídeo do 
Presidente da FEEBRALOT, Srº Jodismar Amaro, que reforça a importância dessa 
arrecadação: 
 
Jodismar Amaro fala sobre a importância do pagamento do contribuição sindical 
patronal 2020 
 
 

http://www.sincoerj.com.br/fichafiliacao.php
https://www.youtube.com/watch?v=_0qN-OXeZfs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_0qN-OXeZfs&feature=youtu.be
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Lembramos que não é necessário ser filiado ao SINCOERJ para efetuar o pagamento do 
imposto sindical. 
 
Solicite seu boleto no link abaixo ou mande e-mail para sincoerj@sincoerj.com.br: 
 
Contribuição sindical patronal 2020 
 
Tabela para cálculo da contribuição sindical patronal 2020: 
 

Tabela para cálculo da Contribuição Sindical Patronal 2020 

Faixa Classe Capital (em R$) Alíquota (%) Parcela a adicionar 

1 Capital de  R$ 0,01 até R$ 30.255,00 Contr. Mínima R$ 242,04 

2 Capital de  R$ 30.255,01 até R$ 60.510,00 (x) 0,8%  - 

3 Capital de  R$ 60.510,01 até R$ 605.100,00 (x) 0,2% R$ 363,06 

4 Capital de  R$ 605.100,01 até R$ 60.510.000,00 (x) 0,1% R$ 968,16 

5 Capital de  R$ 60.510.000,01 até R$ 322.720.000,00 (x) 0,02% R$ 49.376,16 

6 Capital de  R$ 322.720.000,01 em diante Contr. Máxima R$ 113.920,16 

Previsão legal: Artigos nº 578; nº 579; nº 580 inciso III, da CLT c/c IV, do Art. 8º da Constituição Federal 

 O SINCOERJ, como sempre, está à disposição dos empresários do Rio de Janeiro, para 
que, juntos, continuemos nessa busca constante pelo reconhecimento e melhoria dos 
nossos serviços. 

A DIRETORIA 

mailto:sincoerj@sincoerj.com.br
http://sindical.consir.com.br/sincoerj

