
 
 

 
Caixa reajusta preço da aposta da Mega-Sena, Lotofácil, 

Quina, Dupla-Sena e Loteca 
 
A Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, FEBRALOT, comunica aos Sindicatos e 
Empresários Lotéricos, o reajuste de cinco loterias do portfólio da Rede. De acordo com 
portaria publicada nesta quarta-feira (29) no "Diário Oficial da União" a Caixa Econômica 
Federal está autorizada a reajustar os preços das apostas das loterias Mega-Sena, Lotofácil e 
Quina, Dupla-sena e nas loterias esportivas Loteca e Lotogol. 
 
Confira abaixo, os novos valores, e as datas em que 
os preços passarão a ter validade: 
 

 O valor da aposta mínima (de seis números) 

da Mega-Sena, passa de R$ 2,50 para R$ 

3,50 para as vendas a partir de 24 de maio;  

 

 No caso da Lotofácil, o preço da aposta 

subirá para R$ 2 para as vendas a partir de 

23 de maio (concurso 1.054);  

 

 Para a Quina, o valor da aposta de 5 

números será reajustado para R$ 1,50 para as vendas partir de 24 de maio (concurso 

3.486). O novo valor já será aplicado para o concurso especial da Quina de São João;  

 

 No caso da Dupla-sena, o preço da aposta de seis números passa a R$ 2 a partir de 23 

de maio;  

 

 Para a Loteca, a aposta simples passa a ser de R$ 1 a partir de 18 de maio; 

 

 Os preços das apostas da Lotogol passam a ser de R$ 1 a partir de 18 de maio, para "1 

aposta". 

 
Com as elevações das apostas mínimas, sobem também, proporcionalmente, as apostas 
múltiplas dessas loterias. 
 

 Apenas as apostas da Lotomania e da Timemania serão mantidas, respectivamente, 

em R$ 1,50 e R$ 2. 

Aposta mínima 
da Mega será de 

R$ 3,50; da 
Lotofácil, R$ 2, e 
Quina, R$ 1,50. 

 



 
Os reajustes são resultados das negociações, e apresentações de estudos técnicos, 
levantamentos, relatórios e debates realizados entre os representantes da Caixa e do SEAE, 
para que conseguissem a aprovação do reajuste das apostas.  
 
A FEBRALOT aproveita a ocasião para agradecer o empenho daqueles que acreditaram na 
estratégia de negociação pelo reajuste. E também, aqueles que de maneira direta, ou indireta, 
estiveram envolvidos com todo este processo.  
 
Diretoria FEBRALOT 

Brasília, DF, 29 de abril de 2015 
*com informações portal G1 de Notícias 

 
 

                                                                                        

 


