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CAIXA, FEBRALOT E SINDICATOS 
RETOMAM ASSUNTOS URGENTES 

Prezados Empresários, 

Segue informativo da FEBRALOT, detalhando assuntos tratados na videoconferência do 

dia 10 de setembro de 2020, com a participação da Caixa, Sindicatos Estaduais e a 

federação. 

Segue informativo da FEBRALOT, detalhando todos os assuntos. 

A DIRETORIA 

 

Vídeo Conferência – 10-09-20  

Febralot, líderes sindicais e Caixa Econômica Federal 

retomam assuntos urgentes 

Nesta quinta feira dia 10/09 reuniram-se em vídeo conferencia FEBRALOT e Caixa Econômica Federal  

(SUALO)  através dos executivos Edilson Carrogi. R. Viana, Maria Thereza S. M. Assunção e Rodrigo Hideki Hori 

Takahashi para conhecimento das medidas e entregas de produtos para a rede lotérica nos próximos dias.  

 MILIONÁRIA  

Foi aprovada a liberação oficial pelas áreas de gestão da Caixa para o desenvolvimento de uma nova  

modalidade de apostas de prognóstico com o nome batizado temporariamente de MILIONÁRIA devido ao seu 

grau de grande dificuldade de acerto.   

Esta modalidade é uma reinvindicação muito antiga da FEBRALOT e graças a nova gestão da SUALO foi 

finalmente colocada em desenvolvimento.   

Trata-se de uma modalidade que deverá ter grandes prêmios acumulados, pois a probabilidade de 

acerto do prêmio principal é de 1-238 milhões. Serão 10 faixas de premiação e o nome final da 

modalidade será escolhido pelo público apostador. O prazo previsto para o lançamento que era para 

ser ainda em 2020, devido a pandemia, foi reprogramado para o primeiro semestre de 2021.  

  

SUPERSETE       
Definida a programação de lançamento do SUPERSETE. Trata-se de uma modalidade de aposta há 

muito esperada e que agora finalmente vai para o balcão.   

 

O lançamento das vendas acontece no dia 19 de setembro e a campanha publicitária começa no dia 

23.  O primeiro sorteio acontecerá no dia 02/10 às 15h. O prêmio estimado para o primeiro sorteio é de R$1 

MILHÃO. Será a primeira modalidade que realizará sorteios em horário diferente (às 15h). Os sorteios 

acontecerão às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas feiras.  
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MUDANÇA DE PRAZOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE ARRECADAÇÃO DAS LOTERIAS ESPECIAIS 

Outro assunto discutido também é atendimento de um antigo pedido da FEBRALOT.  

Trata-se da mudança nos prazos de prestação de contas das arrecadações das loterias especiais.  

Atualmente nos sorteios especiais a prestação de contas acontece no dia seguinte ao primeiro sorteio  

normal desta modalidade. Já a partir da Mega da Virada deste ano, a prestação de contas desta modalidade 

acontecerá sempre em intervalo de 3 concursos. Para exemplificar, a arrecadação da Mega da Virada de ano 

começa dia 16 de novembro. Todos os jogos ou bolões abertos no dia 16, 17 ou 18 terão sua prestação de contas 

efetuadas dia 26/11 ou seja 3 concursos seguintes. Trata-se de uma grande contribuição aos lotéricos que abrem 

seus bolões com bastante antecedência, pois agora terão mais prazo para comercializar antes de prestar contas.  

  

AUMENTO DA REMUNERAÇÃO DO LOTÉRICO SOBRE APOSTAS ON LINE  
Oficialização do aumento da remuneração para os empresários para as apostas realizadas pela 

internet seja de qualquer uma das plataformas atuais. Atualmente a rede lotérica recebe 3,11% da 

arrecadação em forma de comissão e passará a receber 4%, representando um aumento de 28,6%.   

  

ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DAS LOTERIAS CAIXA  
No dia 15 de setembro acontece o aniversário de 58 anos das Loterias Caixa, um marco histórico onde 

foram necessários um comprometimento e um esforço muito grande da Caixa Econômica Federal e da Rede de 

empresários para fazer do negócio “loterias” o que ele é hoje. É uma data que merece destaque pois passa sem 

ser percebida pelo consumidor final.  

Foram questionados ainda alguns assuntos importantes. Entre os principais:  

Loteria Federal ON LINE: Este projeto, classificado como prioritário, tem programada sua implantação 

no primeiro semestre de 2021. Trata-se de importante projeto de melhoria e modernização na loteria 

mais antiga do Brasil e que mais comissiona a Rede. Foi assunto amplamente debatido nas comissões 

formadas pela FEBRALOT e Caixa e que, mais uma vez, esta nova gestão da SUALO está atendendo, 

vindo de encontro aos interesses da Categoria.  

 

Marketing e a privatização da área de loterias da Caixa são assuntos que ainda não tiveram 
caráter conclusivo e serão abordados em reuniões futuras.  

 
Apesar das dificuldades impostas pela pandemia a FEBRALOT e os sindicatos estaduais não tem 

medido esforços para continuar lutando pela rede lotérica. #LotéricosValemMais  

  

Diretoria Febralot  
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