SINDICATO DOS COMISSÁRIOS, CONSIGNATÁRIOS E EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS NO ESTADO NO RIO DE JANEIRO
www.sincoerj.com.br
sincoerj@sincoerj.com.br

Ano II - COMUNICADO 70 – Sexta-feira, 9 de agosto de 2019
NOVO ADICIONAL DE SEGURANÇA
ESCLARECIMENTOS E ORIENTAÇÕES
NOVOS PROJETOS – NOVOS CONVÊNIOS
Prezado Empresário,
Devido à grande demanda recebida pelo SINCOERJ referente à dúvidas do novo Adicional
de Segurança, elaboramos um e-mail modelo a ser enviado a seu Gerente de Canais, com
a devida ciência da GERPA, que segue no final do comunicado.
Outrossim, o SINCOERJ solicita aos seus filiados que ficaram próximos de atingir o valor
da diferença mínima de R$ 800,00 que nos envie e-mail(sincoerj@sincoerj.com.br) com
todas as informações (Adicional recebido + Notas Fiscais da transportadoras), para que
possamos atuar, pontualmente, com a Matriz em Brasília, afim de que tentemos
contemplar o benefício do Adicional Complementar.
O SINCOERJ vem trabalhando incansavelmente para tentar minimizar este custo de
transporte de valores e este novo modelo ainda está em fase de ajuste entre as partes,
ainda requerendo alguns ajustes.
Outro tema importante que julgamos pertinente divulgar neste momento é que estamos
em fase final de discussões com a Caixa visando o incremento neste Adicional de
Segurança do pacote do Cofre Inteligente para a Rede do RJ, projeto antigo do SINCOERJ
e que compõe o conjunto de medidas de segurança (Transporte de Valores, Blindagem e
Cofre Inteligente). Tão logo tenhamos novidades, divulgaremos.
Empresário, estamos todos passando por dificuldades, mas não deixe de se filiar ao seu
sindicato pois, além de seu apoio nos assuntos de interesse de toda a categoria, você tem
inúmeras vantagens financeiras para redução de suas despesas mensais, como serviços
de contabilidade em geral por por apenas R$ 320,00, assessoria jurídica, redução no valor
de transporte de valores e também irá ter redução no aluguel de cofre inteligente e na
aquisição de blindagem, com preço diferenciado em convênios de plano de saúde, seguro
de automóveis e outros (projeto em andamento). Anexo ficha de filiação.
A DIRETORIA
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NOVO ADICIONAL DE SEGURANÇA
ESCLARECIMENTOS E ORIENTAÇÕES
NOVOS PROJETOS – NOVOS CONVÊNIOS
EXEMPLO DE E-MAIL A SER ENVIADO À SUA SR AOS CUIDADOS DO GERENTE DE CANAIS
COM OS DADOS DA SUA LOTERIA
Em acordo firmado entre o meu Sindicato (SINCOERJ) e a Caixa Econômica Federal,
solicito o valor de Adicional Complementar pelo período de 12 meses, pois a diferença
entre o valor recebido de Adicional de Segurança com carro-forte e o valor pago a
Transportadora de Valores, foi superior a R$ 800,00 por três meses consecutivos,
conforme informado abaixo:
(Valores reais extraídos de uma determinada casa lotérica que deverão ser substituídos
pelos da sua casa lotérica – excluir esta frase do e-mail)
Adicional Recebido em 31/07/2019 – R$ 3.539,09
Valores pago a Transportadora de Valores (Notas Fiscais de Serviço)
Maio de 2019- R$ 4.527,49, diferença (R$ 988,40)
Junho de 2019 – R$ 4.555,62, diferença (R$ 1.016,53)
Julho de 2019 – R$ 4.440,86, diferença (R$ 901,77)
Seguem em anexo os comprovantes.
Aguardo retorno com a confirmação da data do primeiro crédito e do valor que será
creditado como Adicional Complementar, se R$ 700,00, R$ 900,00 ou R$ 1.100,00.
Atenciosamente,
XXXXXXXXXXXXXXXXX
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