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Prezado Empresário, 

 

Há mais de 2 anos, o SINCOERJ luta incansavelmente, na intenção de que a 
Caixa pague um adicional de segurança que seja condizente com o real valor 
que desembolsamos quando pagamos à transportadora de valores em nosso 
estado. 
 
Através de demonstrações financeiras e trabalho constante, agindo 
pontualmente quando necessário ou dentro do contexto geral, o SINCOERJ, 
vem participando de reuniões coma a Caixa, em Brasília e São Paulo, sempre 
mostrando, com documentação pertinente e argumentos bastantes 
consistentes, a necessidade de se alterar o modo do cálculo do adicional de 
segurança pago para a rede de loterias no estado do Rio de Janeiro. 
 
Mesmo não sendo a realidade que desejamos, ou seja, que a Caixa arque com 
100% do pagamento do serviço de carro-forte, no que continuamos nossa 
luta, o novo modelo divulgado pela Matriz na última segunda-feira, dia 10 de 
junho de 2019, para toda a classe lotérica, através de “screem vídeo”, via 
cada SR, já conseguimos uma grande evolução em nosso pleito maior, que 
será o reembolso de 100% do adicional. 
 
Conforme já relatado no caso do Rio de Janeiro, o prejuízo/defasagem dos 
valores da NF e o efetivo pagamento do adicional pago pela Caixa girava em 
torno de, aproximadamente, 40% contra nossa classe. 
 
Com o novo cálculo adotado pela Caixa, acreditamos que esse percentual 
caia para algo em torno de 5% a 10% para uma parte dos empresários mas 
que uma parte considerável das loterias terá a cobertura integral do 
pagamento da NF, ou seja, o adicional será o reembolso de 100% do 
desembolso. 
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Nessa semana, pedido do SINCOERJ, a Caixa irá divulgar com detalhes a nova 
sistemática de cálculo para o pagamento do adicional de segurança, assim 
como as SR’s irão agendar reuniões com seus empresários vinculados, para 
apresentar e esclarecer quaisquer dúvidas a respeito do tema. 
 
O SINCOERJ sempre acreditou que conseguiria reverter essa situação, mesmo 
sendo o único estado prejudicado e, mesmo a Caixa se mostrando reticente 
em mexer neste vespeiro, perseverou e conseguiu, no intuito de dar um certo 
alivio para nossa classe.  
 
Com imagens colhidas na reunião do dia 11 de junho, que tratou do assunto, 
o SINCOERJ adianta, logo abaixo, algumas telas que serão exibidas nessas 
reuniões, para que os Sr.ºs já tenham ciência e possam anotar perguntas que 
queiram fazer às suas respectivas SR’s. 
 
Filie-se, participe e fortaleça sempre o seu sindicato pois ele é a única 
entidade representativa que realmente zela pelo sucesso da nossa classe.  
 
A DIRETORIA 
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