
 
 

 
Ocorreu em 24 de abril as 10:00 hs reunião entre a diretoria executiva da 

FEBRALOT e a alta cúpula da CAIXA, estava previsto a participação da 

presidente Miriam Belchior o que por sobreposição de horários com outra 

agenda dela acabou não ocorrendo, a presidente se fez representar por 2 

assessores diretos Sr. Josemir Mangueira Assis Consultor Chefe da 

Presidência da Caixa e o  Sr. Tuna de Souza Soares Ferreira Consultor da 

Presidência da Caixa, além de 1 VP José Henrique Cruz, 2 diretores –

Paulo Nergi e Deusdina e 2 Superintendentes Nacionais – Juliana e Gilson 

Braga.  

 

 
 

Abrindo a reunião o presidente da FEBRALOT Roger Benac relacionou os 

temas a serem abordados, Tecnologia da Informação TI e suas implicações no 

nosso negócio, Transações Não Bancárias, TCU e LOTERIAS.  

 

TI - relatou nosso histórico recente de problemas reconhecendo a melhoria 

significativa na disponibilidade e tempo de respostas e agilidade nas 

transações efetuadas na rede lotérica com a implantação da cidade digital e 

sugeriu inclusive em oportunidade futura de assembleia da FEDERAÇÃO 

na capital federal uma visita de todos os presidentes de sindicatos estaduais 

para conhecer as instalações da mesma, Roger Benac citou a aquisição de 



38.000 TFL’s para substituições e expansão do parque instalado solicitou 

que o processo não seja paralisado uma vez que ainda se faz necessário a 

troca dos equipamentos mais antigos por modelos atuais que são 

reconhecidamente mais ágeis, lembrou também dos enormes problemas 

causados pela troca de fornecedor na manutenção dos equipamentos e 

alertou a CAIXA que não permita de forma alguma maiores problemas na 

transição da empresa de distribuição de insumos e bilhetes uma vez que o 

pregão eletrônico  recentemente concluído encontra-se em fase de 

homologação a empresa vencedora a JAD LOG que substituirá os 

CORREIOS, ainda sobre TI toda a diretoria FEBRALOT reclamou com 

veemência da demora absurda das demandas da área de loterias afinal não 

existe argumento razoável para não implantação de alterações de jogos e 

novas modalidades, ficou o compromisso do assessor da presidência Sr. 

Josemir e do VP Henrique Cruz de avaliar o porquê da situação e 

 formalmente responder a FEBRALOT.  

 

TRANSAÇÕES - Foi colocado que o recente reajuste nas tarifas já se 

encontra defasado em função da forte pressão nos custos das empresas e 

faz-se necessário como prometido ano passado a implantação do modelo 

atual com correção anual a automática, o Sr Roger Benac lembrou ainda 

que apenas 16 dos 43 serviços financeiros e transacionais efetuados pela 

rede foram reajustados, o item BOLETOS DE OUTROS teve destaque 

especial uma vez que a situação atual é insustentável a FEBRALOT exigiu 

definição por parte da CAIXA desta reivindicação de reajuste imediato, os 

executivos da CAIXA compartilham da questão e estão pressionando a 

FEBRABAN para reajuste da tarifa do interbancário, de forma unanime a 

diretoria FEBRALOT defende que em caso de não reajuste adequado do 

serviço prestado não podemos, não queremos e principalmente não 

devemos continuar prestando este tipo de serviço que impõe custos 

enormes para a rede lotérica nos transformando em dormitórios de dinheiro 

uma vez que correspondentes concorrentes e comerciantes de um modo 

geral utilizam nossa estrutura para resolver seus problemas bancários, o Sr 

Jodismar Amaro pediu a palavra nesta hora para, com contundência, exigir 

solução breve para a questão. 

 

TCU – Foi efetuada explanação principalmente aos assessores da 

presidência sobre o histórico, a saber; Em 2.011 acordão prorrogado até 

2.018, em 2.013 Lei 12.869-13 e por fim representação junto ao TCU em 

12 de dezembro de 2.104, pedimos que a presidente da CAIXA utilize sua 

força institucional para colaborar na solução do problema afinal a 

interpretação da lei por todos os pareceres emitidos são claros no sentido 

de comtemplar renovação por 20 anos dos contratos atuais. 

 



LOTERIAS – Propositalmente optamos como último o tema loterias pela 

convicção de que o caminho mais curto para a solução do desequilíbrio 

econômico-financeiro da atividade é pelo incremento de jogos, o Sr. 

Jodismar citou a questão da QUINA cujas alterações já foram aprovadas 

pelas entidades, mas NUNCA ocorre e apresentou pedido para que as 

alterações ocorram este ano ainda, o Roger Benac citou o absurdo fato de 

um sorteio de determinada modalidade pagar como prêmio máximo R$ 

15.000,00 no caso a LOTOGOL, ou seja, o produto ocupa espaço, custa 

dinheiro e não traz resultado para ninguém, é inconcebível que ele não seja 

substituído ou retirado do portfólio, sobre os prometidos novos jogos DIA 

DE SORTE e SUPER SETE o Sr. Ricardo argumentou que eles deveriam, 

por direito, pular a fila da TI afinal pelo tempo já podem ser considerados 

idosos preferenciais, o Sr. Paulo pediu a palavra e reiterou que jogos é o 

caminho mais curto para equacionar a questão financeira da rede.   Loteria 

instantânea pedimos mais uma vez explicação para a falta do produto sem 

previsão de regularização, o Sr. Gilson explicou que em recente auditoria 

do TCU  foi constatado que a legislação não estava sendo cumprida e que 

o payout mínimo para o produto dever ser de 70% e a parte destinada para 

a CAIXA a título de custeio e manutenção seria de 5% ( incluso comissão 

dos lotéricos ) obviamente tal exigência inviabiliza o produto que neste 

cenário acaba literalmente, hoje 2 cenários são possíveis o primeiro dividir 

os 30% em partes iguais para custeio e governo e o segundo cenário é a 

tramitação da lei que pode criar a LOTEX uma nova modalidade de loteria 

instantânea com percentuais já definidos na lei, perguntado sobre qual 

cenário ele considera possível de avançar mais rápido foi claro que a nova 

lei que tem prazo regimental de tramitação. 
  

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA FEBRALOT –  O governo federal está 

definindo os cargos do chamado segunda e terceiro escalões, no que diz 



respeito a nossa atividade significa que poderão ocorrer mudanças de 

posições na CAIXA o que, se acontecer, demandará mais trabalho e 

articulações, evidentemente o cargo maior da instituição que tem status de 

ministro de estado – a presidência – não mudará isto posto o  presidente da 

FEBRALOT enfatizou a importância do diálogo e debate constante e já 

solicitou que as reuniões com a alta cúpula tenha periodicidade bimestral 

sendo que a próxima certamente contaremos a presença da Sra. Miriam 

Belchior segundo a assessoria dela presente. 

 


