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Ano: I  
COMUNICADO 19 

Quarta-feira, 09 de maio de 2018 

 
VOCÊ JÁ VOTOU? 

 
PLC 1/2018 OU 4ª PROPOSTA DA CAIXA PARA REAJUSTE DE TARIFAS 

 
CONFIRA, VOTE E PARTICIPE 

 
Prezados Empresários, 
 
Segue informe da FEBRALOT conclamando a classe para votar na opção que acha mais 
conveniente. 
 
Lembramos que essa é uma escolha estritamente pessoal e que deve ser levado em 
conta o que cada um de nós entende ser a melhor opção.  
 
Atenciosamente, 
 
A DIRETORIA 
 
              
        
        
        
   
  
 

Pesquisa de opinião atinge o maior engajamento 
 

Após 4 dias de votação, muitos empresários ainda não votaram e cerca de 4000 votos foram computados em um universo de 13.000 
 
 

A Rede Lotérica foi convocada a participar da pesquisa de opinião organizada pela Febralot 

com o objetivo de direcionar os próximos passos da Categoria através de seus representantes. Pela 

pesquisa está em escolha, fechar o acordo com a gestora Caixa Econômica Federal segundo o que foi 

apresentado na 4ª proposta (  ) ou então prosseguir com a tramitação do Projeto de Lei da 

Câmara 01/2018 que está no Senado Federal ( ). Diante disso as lideranças do setor esperam 

um maior envolvimento da Classe, já que isto decide o futuro de todos os empresários do setor. 

Entretanto, após 4 dias, aproximadamente 4000 empresários efetivaram seu voto. É necessário o apoio 

de todos. 

 

 

https://www.febralot.com.br/apos-4a-proposta-da-caixa-para-a-rede-loterica-inicia-a-pesquisa-de-opiniao/
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/132104


 
SINDICATO DOS COMISSÁRIOS, CONSIGNATÁRIOS E EMPRESAS DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

NO ESTADO NO RIO DE JANEIRO 
RUA DUQUESA DE BRAGANÇA, 13 - ANDARAÍ - CEP: 20540-000 - RIO DE JANEIRO - BRASIL 

CNPJ: 30.714.067/0001-59 

2 
 
 

Para aprimorar a realização desta pesquisa a Federação realizou orçamentos com diferentes 

empresas do setor, e encontrou a melhor condição comercial, de atendimento e de segurança, em uma 

empresa do Mato Grosso do Sul, a Dourasoft. Além de apresentar soluções tecnológicas para a 

categoria, a empresa também possui serviços personalizados de enquetes eletrônicas, até então, 

desconhecidos da FEDERAÇÃO, assim, o knowhow desta empresa, ajustou-se as necessidades 

contratuais para a prestação deste serviço. 

 

 

A pesquisa iniciada em 05/05/2018 é totalmente eletrônica e cada CNPJ recebe um link 

exclusivo para votação através do e-mail cadastrado. Muitos empresários não realizam a atualização 

deste cadastro há algum tempo e por conta disso, o e-mail cadastrado pode até não estar mais em uso, 

não ter sido visto ou ter ido para a caixa de lixo eletrônico. Para estas situações, orientamos que os 

empresários entrem no site da Federação (www.febralot.com.br) e cliquem em “Acesse aqui a 

pesquisa de opinião” na sequencia abrirá um formulário para você identificar se o e-mail não foi para 

sua caixa de lixo eletrônico (SPAM) e, também, abrirá um link para você atualizar seu e-mail. 

 

 

Vale destacar que a votação da pesquisa é fechada durante esse período. Após o término das 

votações se for de seu interesse, podemos informar o seu voto individual, contendo a razão social, o 

dia e a hora da votação e qual opção foi escolhida. Este procedimento será feito para que não haja 

nenhuma dúvida da credibilidade do processo. 

 

 

Como empresário do setor você pode e deve incentivar outros empresários conhecidos a 

participar da votação. Comunique-os, incentive a participação, afinal a decisão afetará a totalidade das 

casas lotéricas do país. 

 

 

A pesquisa se encerrará dia 10/05/2018, quinta-feira às 23:59h e o relatório da apuração será 

divulgado assim que for disponibilizado pela empresa contratada. O resultado da opção escolhida 

estará publicado no site da Federação no dia seguinte e será comunicado também pelos presidentes 

sindicais para suas bases e através das redes sociais oficiais. Com a divulgação do resultado 

informaremos em gráficos a participação de cada Estado. 

 

 

Não perca tempo, participe já! 

 

https://dourasoft.com.br/
http://www.febralot.com.br/

