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MEGA DA VIRADA 
ORIENTAÇÕES E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
Prezados Empresários, 
 
A Mega da virada se aproxima e, com ela, grande oportunidade de aumentar nossa 
movimentação financeira, com atitudes proativas de incentivo, tanto de nossos 
colaboradores e, principalmente, de nossos clientes. 
 
Estimule sua equipe a oferecer o produto, pois os argumentos são inquestionáveis. 
 
Seguem orientações da Caixa com os procedimentos para o período: 
 
A DIRETORIA 
 

CE SUALO 095/2020  

À 

FEBRALOT 

Senhor Presidente, 

1          Comunicamos o início das apostas para o concurso especial MEGA DA VIRADA 2020, 
concurso nº 2.330, a partir de 16/11/2020, com estimativa inicial para o prêmio principal de R$ 
300 milhões. 

1.1         As apostas poderão ser realizadas em volantes específicos, que já foram remetidos 
anteriormente às Unidades Lotéricas, ou em volantes regulares, no período de 20/12/2020 a 
31/12/2020, quando todas as apostas da modalidade serão exclusivas para a MEGA DA VIRADA 2020. 

1.2       As apostas poderão ser realizadas até o dia 31/12/2020 e o sorteio será realizado a partir das 
20h do mesmo dia. 

2          A exemplo dos demais concursos especiais, na MEGA DA VIRADA as regras de distribuição dos 
valores destinados aos prêmios e os critérios de acumulação possuem características diferenciadas 
dos concursos regulares: o prêmio principal oferecido não acumula e ganha quem acertar a maior 
quantidade de números sorteados. 

2.1       Os concursos especiais são sorteios que objetivam mobilizar os apostadores para que 
participem cada vez mais, concorrendo a prêmios maiores e não acumulativos.  

3          Em atendimento ao pleito da categoria lotérica, a partir da Mega da Virada 2020 haverá a 
prestação de contas diferenciada para os Bolões CAIXA organizados pelos lotéricos, com tarifa de 
serviço, durante as vendas paralelas do concurso especial.  

3.1       Na sistemática atual, a prestação de contas dos Bolões CAIXA organizados pelos lotéricos para 
os concursos especiais ocorrem junto com a prestação de contas dos concursos regulares do período. 
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3.2       Com a medida implantada, a partir desta Mega da Virada haverá ampliação do prazo para 
prestação de contas desses Bolões, o lotérico poderá ter mais tempo para vender as cotas dos bolões, 
reduzindo assim, o risco de não ter vendido todas as cotas até no momento da prestação de contas. 

3.3       No card anexo e na tabela a seguir disponibilizamos o cronograma de prestação de contas da 
Mega da Virada 2020: 

      Período do Registro do Bolão Data da Prestação de Contas  

De 16/11 a 25/11 26/11/2020 

De 26/11 a 05/12 07/12/2020 

De 06/12 a 12/12 14/12/2020 

De 13//12 a 19/12 21/12/2020 

De 20/12 a 31/12 04/01/2021 

 4          Informamos ainda que haverá campanha de publicidade para divulgação do concurso, e que 
essas informações serão disponibilizadas aos lotéricos por intermédio dos Terminais Financeiros 
Lotéricos e da ferramenta Expresso Parceiros (Quadro de Aviso).  

5          Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 Atenciosamente, 

 

 
 
 


