SINDICATO DOS COMISSÁRIOS E CONSIGNATÁRIOS NO ESTADO NO RIO DE JANEIRO

COMUNICADO 136 – 11 05 2017
FEBRALOT E FRENTE PARLAMENTAR DO LOTÉRICO GARANTEM
APOIO DA CAIXA AO PL 7.306/2017
Prezados Empresários,
Ontem, dia 10/05, em Brasília, a sede da Caixa foi palco de uma reunião da Frente
Parlamentar e da Diretoria da FEBRALOT com o Presidente da Caixa e seus Vice-Presidentes,
assim como membro da Frente Parlamentar do Lotérico, também estava presente o Deputado
Federal do RJ Júlio Lopes, onde foram tratados assuntos da classe lotérica, conforme
informativo veiculado pela FEBRALOT.
Veja também o vídeo gravado pelo Presidente da FEBRALOT, Jodismar Amaro, onde são
abordados os temas tratados na reunião, assim como outros assuntos de total interesse da
classe.
A respeito dos assuntos específicos do nosso Estado, o Deputado Júlio Lopes reforçou o
pedido feito pela Diretoria do SINCOERJ em reunião no dia 24/04/2017, conforme
COMUNICADO 131, sobre a liberação da venda dos produtos da LOTERJ.
O Deputado nos informou que o Presidente da Caixa, Sr.º Gilberto Occhi, foi solícito e pleiteou
à área responsável, a viabilidade da liberação da venda dos produtos da LOTERJ em nossas
Unidades Lotéricas.
O Deputado Júlio Lopes enviou Ofício, informando de seu trabalho junto à rede Lotérica de
nosso Estado, trabalho este que em pouco tempo já nos beneficiou em muito, como a NÃO
inclusão da Rede Lotérica do RJ na obrigatoriedade do tempo de atendimento ao cliente em
até 15 minutos, e agora com o trabalho junto à Diretoria da Caixa, na liberação da venda dos
produtos da LOTERJ.
Amigos Lotéricos, para demonstrarmos força junto aos Deputados que nos apóiam, é que se
torna de fundamental importância a presença de todos em Brasília, no dia 23/05, para a nossa
Audiência Pública.
O SINCOERJ agradece ao nobre Deputado Júlio Lopes, em nome da Classe Lotérica do RJ, assim
como quem desejar agradecer ao Deputado, pode fazê-lo em sua página no FACEBOOK, o que
recomendamos.
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