
 
Ano IV - COMUNICADO 48 – Quinta-feira, 16 de dezembro de 2021 

VENDA DE LOTERIAS CAIXA 
SITES E PLATAFORMAS NÃO AUTORIZADAS 

NOTA À SOCIEDADE, IMPRENSA E MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
Prezado Empresário, 
 

MAIS UMA VITÓRIA DO SINCOERJ! 
 
Já há alguns anos, uma das demandas mais urgentes levadas à Caixa pelo SINCOERJ, em 
conjunto com a FEBRALOT, trata dos sites e plataformas digitais, que oferecem os jogos 
oficiais do banco, que é de exclusividade da classe lotérica, prejudicando sobremaneira 
o faturamento das loterias. 
 
Ontem, a Caixa veiculou comunicados, à imprensa, à sociedade e ao Ministério Público 
Federal, esclarecendo da ilegalidade dessa modalidade, solicitando ao poder 
competente, uma completa varredura da situação, visando a paralização dessa prática 
que, dentre outros prejuízos, afasta os clientes das loterias, impossibilitando a prática 
de outros negócios que não só jogos. 
 
Para aqueles empresários que ainda não são filiados, lembramos que a força do nosso 
sindicato, baseia-se exatamente na união da classe em prol de uma instituição forte e 
atuante. 
 
Além da representatividade da categoria em vários seguimentos tais como legislativo, 
judicial e, administrativamente, na Caixa, o empresário que se filiar ao sindicato pode 
usufruir de outros benefícios, sempre com preços diferenciados do mercado, quais 
sejam: 
 
- GRUPO CONSIF: contabilidade, folha de pagamento, etc... 
- ASSESSORIA JURÍDICA; 
- TRANSPORTADORA DE VALORES; 
- BLINDAGEM; 
- COFRE INTELIGENTE; 
 
Filie-se e faça parte desta grande família sindical, bastando para isso, preencher a ficha 
de filiação, clicando neste link. 
 
FICHA DE FILIAÇÃO 
 
 
  
 

http://www.sincoerj.com.br/arquivos/ficha.pdf
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Segue abaixo, comunicações da Caixa, assim como orientações de procedimentos e uma 
publicação na mídia sobre o assunto tratado. 
 
A DIRETORIA 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Prezados(as) Parceiros(as), 
 
A CAIXA, mantendo o compromisso irrestrito desta administração com a Rede Lotérica, informa que iniciou um 
relevante movimento de conscientização da população brasileira acerca da venda de Loterias CAIXA em sites e 
plataformas não autorizados.  
 
Entre outras ações, a CAIXA divulgou nesta data, 15 DEZ 21, nota à imprensa dando ciência à sociedade de que 
os únicos canais autorizados para venda das Loterias CAIXA são as mais de 13 mil Lotéricas CAIXA espalhadas 
pelo Brasil, o Portal Loterias CAIXA www.loteriasonline.caixa.gov.br, o App Loterias CAIXA e o Internet Banking 
CAIXA.  
 
O Bolão CAIXA só é comercializado, com toda a segurança e com a entrega do recibo original de cota, nas 
Lotéricas CAIXA, não estando disponível em canais eletrônicos. 
  
A CAIXA informa, ainda, que enviou notícia ao Ministério Público Federal, em que fornece informações 
detalhadas da atuação dos sites não autorizados de comercialização de loterias. 
 
A CAIXA enfatiza e reitera que não recomenda e nem se responsabiliza pela realização de apostas em 
plataformas e sites não autorizados, por não terem qualquer relação com as Loterias Federais e nem autorização 
para venda das suas modalidades, tais como: 
 
www.grandesloterias.com 
www.intersena.com.br 
www.investloto.com.br 
www.lotericadasorte.com.br 
www.lotericapremiada.com.br 
 www.lottoland.com.br 
 www.mega1.com.br 
 www.megaloterias.com.br 
 www.sorteonline.com.br 
  
Abaixo compartilhamos a íntegra da Nota da CAIXA que está divulgada na Agência CAIXA de Notícias e materiais 
que serão divulgados nas redes sociais oficiais do banco.  
 
Agradecemos o empenho do time da VP Agente Operador pela adoção das providências cabíveis.  
 
 
 
 

http://www.grandesloterias.com/
http://www.intersena.com.br/
http://www.investloto.com.br/
http://www.lotericadasorte.com.br/
http://www.lotericapremiada.com.br/
http://www.lottoland.com.br/
http://www.mega1.com.br/
http://www.megaloterias.com.br/
http://www.sorteonline.com.br/
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Destacamos a necessidade do engajamento de toda a rede parceira no esforço de coibir a ocorrência e 
proliferação da venda das Loterias CAIXA por canais não autorizados, e reforçamos nosso compromisso com 
uma Rede Lotérica cada dia mais moderna, mais digital, mais forte e mais presente na vida de todos os 
brasileiros! 
 
Lotéricas CAIXA,  
com VOCÊ  
com  
TODOS OS BRASILEIROS! 
 
Muito obrigado a todos! 
 
Caixa envia ao Ministério Público Federal informações sobre a existência de sites de apostas não autorizados 
 

https://m.extra.globo.com/economia/financas/caixa-envia-ao-ministerio-publico-federal-informacoes-sobre-existencia-de-sites-de-apostas-nao-autorizados-25320411.html?utm_source=WhatsApp&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar
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