Ano III - COMUNICADO 60 – Quinta-feira, 29 de outubro de 2020
VÍDEOCONFERÊNCIA
FEBRALOT, CAIXA E SINDICATOS ESTADUAIS
LOTERIA ON-LINE
Prezados Empresários,
Segue informe da FEBRALOT sobre a videoconferência realizada no último dia 22 de
outubro de 2020, com a Caixa e os sindicatos estaduais.
A DIRETORIA

Vídeo Conferência – 22-10-20

Febralot, líderes sindicais e Caixa Econômica Federal
discutem Lotérica On-Line
No último dia 22 foi realizada a reunião com as lideranças e gestores de loterias do país para tratar de um
tema preocupante para a Categoria: Vitrine na internet, que agora passa a ser chamada de Lotérica On-Line.
As tratativas deste assunto vêm se desenrolando no setor porque é importante para os lotéricos que o
bolão não faça parte deste canal. A Caixa Econômica Federal procurou tirar as dúvidas quanto a isso. Destacou
que o projeto ainda é inexistente e será desenvolvido em conjunto com as lideranças lotéricas para chegar a
um acordo comum.
A CAIXA entende que o produto bolão é do Lotérico, mas que o mundo se encaminha cada vez mais para
o digital e a CAIXA não quer que ninguém preencha este espaço a não ser a Rede Lotérica. Após a
apresentação com perguntas e respostas, decidiu-se que será feita uma enquete junto aos Lotéricos de todo
Brasil buscando opiniões e sugestões. Antes disto, a CAIXA fará um vídeo explicativo sobre a questão. A Rede
será consultada através de debates nos grupos de discussão de cada sindicato estadual e a CAIXA fará alguns
grupos que eles denominaram "modais" onde se coloca diversos tipos de lotéricos (quem vende muito jogo,
muita conta, negocial e quem vende pouco também, além do Presidente do Sindicato para que se registre as
observações de cada um e se discuta o modelo).
Feito estes procedimentos, será feita uma votação no modelo que foi feito em 2018 com o acordo das
tarifas, e a resposta será repassada à CAIXA. Definindo com um SIM ou NÃO para a colocação do bolão nas
lojas virtuais de cada Lotérica. Ainda sem prazo para a Caixa iniciar este processo para decisão.
Diretoria Febralot
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