
Reunião da Comissão de Jogos da FEBRALOT e área de Loterias 

da Caixa 

 

 
 

Dando continuidade às reuniões periódicas realizadas entre a Comissão de 

Jogos da FEBRALOT e a área de Loterias da Caixa, os executivos da 

permitente, apresentaram outros detalhes sobre as mudanças das 

Loterias Dupla Sena, Lotomania e Quina, que, conforme a portaria nº 

24/16, da Secretaria de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda, 

serão modificadas, a partir de maio, com possibilidades de acréscimo de 

20% na arrecadação desses três produtos.   

 

Veja como ficarão as três Loterias: 

 

Dupla Sena 

- Concurso especial Dupla Sena de Páscoa, para 2017; 

- inicio acumulação de 16% do prêmio da Dupla Sena, para o concurso 

especial do ano que vem; 

- inclusão de três sorteios semanais - terças, quintas e sábados; 

- pagamento de terno a partir do 2º sorteio - previsto para inicio de maio; 

 

Lotomania 

- Implantação da nova faixa de premiação 15 dezenas; 

- Deixa de realizar o concurso especial de Páscoa, que ficará por conta da 

Dupla Sena de Páscoa; 

- Redistribuição de 18% dos prêmios entre as demais faixas que eram 

destinados para o concurso especial da Pascoa  

- Alteração dos dias dos sorteios - terças e sextas; 



- A nova Lotomania - concurso nº 1653 em 29/04/16 

- concurso 1655 da Lotomania terá seu valor acrescido do acumulado das 

duas semanas que antecederão o inicio da acumulação da nova Dupla 

Sena 

 

Ações de comunicação Lotomania e Dupla Sena 

 

- Os cartazes e comunicados sobre as mudanças já foram distribuídos nas 

agências, e também serão divulgados nos canais eletrônicos, internet/site 

e redes sociais; 

- O cartaz de preços novos (modificados) será encaminhado após a 

efetivação das novas regras; 

 

Nova Quina 

- Implantação da premiação do Duque (dois acertos) 

- Implantação de apostas múltiplas combinadas de até 15 números 

- Adequação real aos moldes do Bolão Caixa  

- Início a partir de 15/05 (domingo) - concurso 4085 - 2ª feira 

- Bolão passará de 25 para até 50 cotas - aposta mínima de R$ 10,00  

 

Mega Semanas das Mães 

- Cartazes prontos tipo calendário com todas as Mega Semanas do ano de 

2016 

- Semana das Mães – concurso nº1814, dia 03/05; concurso nº 1815, dia 

05, e concurso nº 1816, dia 07, de maio; 

- As divulgações acontecerão principalmente nos canais eletrônicos, 

mídias sociais, internet e, também, em emissoras de rádio. 

 

Loteria Federal 

 

O plano de sorteio para o segundo semestre de 2016, deverá conter as 

seguintes extrações: 

- Quartas - plano de 90.000 bilhetes - preço de R$30,00 o bilhete - prêmio 

de R$ 350 mil 

- Sábados - Duas séries de 88 mil bilhetes - preço de R$ 30,00 o bilhete - 

prêmio de R$ 350 mil 

- As extrações especiais como São João, terão o bilhete a R$100,00: uma 

série de 93 mil bilhetes - prêmio de R$1.350.000,00. 

- As Loterias Milionárias permanecem sem alteração, com R$70,00 o preço 

do bilhete e o mesmo plano. 



- As especiais de Natal e Ano Novo de 2016 terão o bilhete a R$100,00 – e 

o mesmo plano do ano passado. 

 

A atual pesquisa de redução de cota da Loteria Federal já obteve uma 

redução média de 7% dos bilhetes, em nível nacional. Ainda há espaço 

para redução de 2%, com a finalidade de corrigir eventuais distorções.  

 

Por conta de algumas agências não terem realizado a pesquisa com os 

Lotéricos, poderá ocorrer novas pesquisas, pontuais, para evitar 

distorções. Em resumo, 18 Superintendências Regionais reduziram cotas e 

9 Superintendências, não pedira redução, ainda.  

 

 
 

Dia de Sorte 

 

De acordo com a Caixa, depois de ajustar os quatro produtos, Dupla Sena, 

Lotomania, Loteria Federal e Quina, o foco será a finalização de novos 

produtos. Há uma previsão para outubro desse ano, a homologação do 

novo jogo “Dia de Sorte”. 

 

Pesquisa Pricewaterhouse Coopers 

 

A empresa PricewaterhouseCoopers, a PWC, está realizando um 

levantamento de dados em algumas casas lotéricas no país, com a 

finalidade de verificar se a comissão de 9% paga aos lotéricos está correta. 

Esse levantamento é uma exigência da Procuradoria Geral da União. 



- As despesas deverão ser comprovadas pelo Lotérico, ou por documentos 

obtidos com os respectivos contadores.  

- O período pesquisa são os meses de novembro e dezembro de 2015 e 

janeiro e fevereiro de 2016. 

 

Concursos especiais 

 

- Quina de São João início 23 de maio - previsão do prêmio a partir de R$ 

120 milhões. 

- O concurso anterior de 2015 vendeu R$170 milhões e pagou prêmio de 

R$ 129 milhões. 

 

Capital de Giro 

 

- Empréstimo de R$ 50 mil disponível para a Rede  

- Foi solicitado pelos membros da Comissão, à para a SUALO para que 

intercedam junto a GERPA para eliminar  o custo do seguro. 

 

Desenvolvimento de novos produtos 

 

A Caixa desenvolveu em parceria 

com a SPORTRADAR, líder mundial 

em estatística de jogos esportivos, 

para que o apostador e o lotérico 

tenham acesso aos dados de 

todos os jogos das apostas dos 

campeonatos nacionais e 

internacionais para ajuda-los na 

hora de realizares suas apostas, 

na Loteca e na Lotogol.  

 

Para visualizar os jogos, e escolher 

o próximo palpite, basta acessa a página da Loteca, ou da Lotogol, no site 

da Caixa e entrar no item “Estatística”, e visualizar o histórico das apostas.  

Ou, acesse o link para conhecer - http://goo.gl/89mXLa  

 

Loterias pela Internet 

Está em fase de conclusão o primeiro protótipo navegável de apostas pela 

Internet, esperando disponibilidade da TI da Caixa. O apostador terá um 



valor mínimo para registrar o jogo pela web, e deverá contar com opção 

de pagamento por cartão de crédito.  

O próximo passo será a negociação da comissão lotérica o que deve 

acontecer em breve. 
 

A área de Loterias, contou com uma mudança interna. O executivo 

Raymundo Oliveira passou a cuidar dos processos e gestão dos sorteios 

das Loterias. E a Maria Thereza Assunção, passa a cuidar do 

gerenciamento de produtos, com os executivos Edilson Vianna e Gilson 

Braga.  

 

A reunião contou com a presença do presidente da FEBRALOT, Roger 

Benac, o vice-presidente, Jodismar Amaro, o vice-presidente do SINCOESP, 

José Carlo P. de Paiva, e os presidentes dos sindicatos do SINCOERGS 

Marco Antônio Kalikowski, do SINLOPAR, Aldear Mascarenhas, e do 

SINCOES, Maria Luzia Fernandes Alves. E, os executivos da Caixa, o 

Superintende Nacional de Loterias, Gilson Braga, os Gerentes Nacionais 

Maria Thereza Assunção, Iuri Ribeiro da Silva e Castro. 

 

Ficou pré-agendado a próxima reunião da Comissão de Jogos com a Caixa, 

para o dia 09 de junho.  

 

 

 
Está disponível no Canal do Youtube da Caixa, um vídeo, enfocando os repasses sociais 

das Loterias. O vídeo atende a uma antiga reinvindicação dos Sindicatos, para uma 

abordagem mais humanizada das Loterias, e menos institucional. O vídeo foi 

apresentado na reunião com a Comissão de Jogos da FEBRALOT – para assistir, acesse 

o link - https://www.youtube.com/watch?v=Q9ske9KFsmM 

 

Brasília, dia 28 de abril, de 2016 


