


Prezados(as) Empresário(as) Lotéricos(as),

Em trabalho conjunto, o SINCOERJ,  SINDILOCE, SINLOBA e SINCOEPI dialogaram com várias empresas de conveniência 

de máquinas de POS, que operam com cartões de débito e crédito, e após várias consultas e reuniões, foi fechada uma 

parceria com a FACILPAY, empresa que já opera neste segmento há 10 anos. A decisão é fruto do compromisso de tentar 

garantir sempre o melhor para os lotéricos dos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Bahia e Piaui.

Os sindicatos acima, por meio de seus diretores, atendem a uma solicitação dos filiados que começaram a operar com a 

maquininha de outras empresas e que estão insatisfeitos com as taxas e condições e após a divulgação dos valores da 

Caixa Pagamentos, decidimos fechar um acordo com a nova parceira, que nos propiciou condições diferenciadas e não 

existentes no mercado para os empresários lotéricos.

A experiência de sucesso de vários empresários que trabalham com maquininha de cartão para venda de bolões e jogos

nos faz acreditar que, com essas condições diferenciadas, consigamos preencher esta lacuna que falta em nossa operação.



Os empresários lotéricos interessados em trabalhar com a FACILPAY devem enviar e-mail para o seu respectivo sindicado:

RIO DE JANEIRO: sincoerj@sincoerj.com.br

CEARÁ: sindiloce@gmail.com

BAHIA: sinloba@sinloba.org.br

PIAUI: sincoepi-pi@hotmail.com

No assunto do e-mail, é preciso colocar “ADESÃO À FACILPAY”, se identificar com razão social, nome do sócio, CNPJ e 

número de telefone/celular para contato.

Os sindicatos do Rio de Janeiro, Ceará, Bahia e Piauí agradecem o apoio de seus filiados e entendem que este é o início de 

várias ações que podemos fazer em prol de nossa rede.

Marcelo Furtado de Araújo                                                                                                           Custódio Albano de Albuquerque Junior
Presidente do SINCOERJ                                                                                                                     Presidente do SINDILOCE

Josué da Cruz Alexandrino                                                                                                    Maria dos Anjos Cardoso Resende
Presidente do SINLOBA                                                                                                                      Presidenta do SINCOEPI 
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FINTECH de meios de pagamento;
Focada no desenvolvimento de produtos e serviços 
agregados a maquininha para geração de RECEITA 
EXTRA ao Lotérico

O QUE SOMOS

CREDENCIAMENTO:
Do estabelecimento em até 24 hrs.

ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES: 
Em tempo real pelo celular ou computador.

ANTECIPAÇÃO AUTOMÁTICA: 
Com dinheiro na conta em D+1.

CESTA DE PRODUTOS

LINK DE PAGAMENTO



DÉBITO ( recebe na 003 da loteria em D+1 )
R$0,75 por transação

CRÉDITO
• Crédito a vista: 2,10 %
( recebe na 003 da loteria em D+1 )

• Crédito parcelado 2 a 6: 2,24%
7 a 12: 2,39%

( recebimento parcelado mês a mês )

ISENÇÃO TOTAL DE ALUGUEL DA MAQUININHA

PROPOSTA A TODA REDE LOTÉRICA DO PAÍS 

REALIZE SUAS VENDAS SEM BUROCRACIA E COM TOTAL 
TRANSPARÊNCIA NAS MAQUININHAS FÁCILPAY


