
Alterações da Dupla Sena, Lotomania e Quina é resultado de 

trabalho da Comissão de Jogos da FEBRALOT

Depois de longo tempo de espera da Rede Lotérica, a Caixa Econômica Federal, implantou 

as alterações das Loterias Quina, Dupla Sena e Lotomania. As alterações da Quina haviam 

sido apresentadas pela área de jogos da Caixa, em uma reunião com da Comissão de Jogos 

da Febralot, realizada em novembro de 2014, em São Paulo.

Para o presidente da FEBRALOT, Roger Benac, “as alterações vão beneficiar o movimento de 

apostas nas Lotéricas, com maior variação de jogos, e principalmente, aumentar a 

participação de Bolões na Rede, com a mudança na Dupla Sena”. E destaca, “essas 

mudanças são resultados dos trabalhos realizados pela Comissão de Jogos da Febralot, 

composta por onze Sindicatos Estaduais”. – veja membros abaixo.

A partir de 16 de maio, a Quina premiará as apostas 

para 5, 4, 3 ou dois acertos. O jogo vai permitir um aumento na quantidade de números de 

apostas, para até 15 números – hoje são 7 no máximo. A Quina também passará a pagar o 

Duque (dois acertos). E, no bolão, a Caixa também dobrou o número de cotas, que 

atualmente são 25 e passarão a ser 50. 

]

Outra mudança importante será alteração do Concurso Espacial de Páscoa, até esse ano, 

ficou por conta da Lotomania, mas em 2017, o concurso ficará por conta da Dupla Sena. A 

partir do concurso nº 1484 (inclusive), começa a acumulação para premiação principal da 

para o seu primeiro concurso especial da Dupla Sena de Páscoa. Além disso, a modalidade 

ganha também mais 1 sorteio semanal, que agora são três: às terças, quintas e sábados.

Na Lotomania, a partir do concurso nº 1653, haverá a inclusão de mais uma faixa de 

premiação: 15 acertos. Os dias de sorteios serão alterados para as terças e sextas, a partir 

do mesmo concurso, que ocorrerá em 29/04/2016 (sexta).

Estados Integrantes da Comissão de Jogos

Roger Benac (Febralot/Sindiloterias/DF), Jodismar Amaro (Febralot/Sincoesp), José Carlos 

(Sincoesp), Marcelo Gomes de Oliveira (Sincoerj), Telma Cristina (Selepe), Gilmar Cechet 
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(Sindelsc), Maria Luiza Fernandes Alves (Sincoes), Antonio Roberto (Seloesgo), Paulo Nassar 

(Febralot/Seloesgo).

Brasília, 25 de abril, 2016

Diretoria FEBRALOT
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