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COMUNICADO 144 – 28 06 2017 
 

CARTA DE RETRATAÇÃO DO EMPRESÁRIO LOTÉRICO  
 

LUIZ CLAUDIO SCHMIDT  
 
 

Ao Presidente da FEBRALOT 
À todos os Presidentes dos Sindicatos Estaduais  
À todos os Empresários Lotéricos do Estado do Rio de janeiro 
 
Prezados Senhores, 
 
A seguir tornamos público “carta de retratação” direcionada à toda classe lotérica do 
Brasil, do Empresário acima qualificado, conforme seu pedido. 
 
Aos Presidentes dos Sindicatos Estaduais, solicitamos que divulguem aos Empresários 
Lotéricos de seus Estados, para que todos tenham ciência da referida retratação. 
  
A DIRETORIA 
 

 
NOTA AOS LOTÉRICOS DO BRASIL 

  
De forma voluntária, quero expressar, livremente, neste ato, a necessidade que tenho de apresentar esta 
retratação a toda classe lotérica brasileira, aos diretores da SINCOESP e membros da FEBRALOT. 
No decorrer do ano de 2016, providenciei a publicação de postagens em áudio no “WHATSAPP”. 
Tenho sempre deixado claro em minhas manifestações, algumas de minhas divergências de método em 
relação às ações políticas de certos sindicatos e da Federação Brasileira dos Lotéricos (FEBRALOT), em prol 
de nossa categoria. 
Acontece que, em alguns desses áudios, me excedi, mesmo que por vezes, sem a direta intenção de o fazer. 
Jamais poderia ter me utilizado de expressões como “pelegos”, “vagabundos”, “pilantragens”, “safados” ao me 
referir aos diretores do SINCOESP ou a qualquer outro representante da nossa categoria. 
Não tenho conhecimento de qualquer fato que desabone a vida pessoal e sindical dessas pessoas para ofendê-
las. 
Fui, portanto, profundamente infeliz quando, nestes adotei postura reprovável, a fim de promover a ida dos 
lotéricos a um evento de nosso interesse em Brasília. 
Do mesmo modo, fui irresponsável quando sugeri uma relação imoral e antiética entre os diretores do 
SINCOESP, os da FEBRALOT e os representantes da Caixa Econômica Federal. 
Agi de maneira indevida, motivado pelo calor das discussões, quando comparei a atividade sindical com a de 
prostituição. É claro que as atividades em nada se assemelham, por isso, me desculpo pela comparação infeliz. 
Errei, portanto, quando fiz menção a esta infeliz comparação nos áudios divulgados em nossos grupos 
Lotéricos Secreto 4. 
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Posso divergir quanto às providências políticas adotadas por esses órgãos sindicais, mas jamais poderia dizer 
que os diretores do SINCOESP e da FEBRALOT não atuam com o desejado decoro e honestidade em favor da 
rede lotérica estadual e nacional. 
Assim, decidi me retratar de todas as ofensas e quaisquer ameaças proferidas nos áudios mencionados, 
independentemente de minha situação de opositor político, reservando-me o direito de liberdade de 
expressão sem excessos. 
Enfim, peço sinceras desculpas a todos os que foram ofendidos pelas infelizes expressões contidas nas 
gravações e a todos que as ouviram e se sentiram de qualquer forma constrangidos pelo linguajar 
inapropriado. 
 

LUIZ CLÁUDIO SCHMIDT 
 
Solicito formalmente ao SINCOERJ, sindicato a qual sou filiado, que encaminhe este aos demais sindicatos e a 
FEBRALOT, com vistas a me retratar perante aos mesmos. 
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