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Video Conferência com a Caixa 
 
 

ATENÇÃO SRs. PRESIDENTES 
 
 

A Caixa Econômica Federal, através de vídeo conferência apresentou as últimas novidades para 
a Rede Lotérica como segue: 

Vídeo conferência com o VP de Varejo da Caixa, Paulo Ângelo, a Diretora de Rede, Thays Cintra, 
os Superintendentes locais, Presidente e diretoria da Febralot e sindicatos estaduais dos Lotéricos. 

O VP Paulo Ângelo, iniciou os trabalhos, dizendo que todos estão afetados pelo Corona vírus, seja 
na questão da saúde (contaminados), seja financeiramente (Empresas, Governos, população em geral). 

Informou que ele e sua equipe estão trabalhando com muita seriedade para que as melhores 
soluções para esta crise sejam oferecidas aos Lotéricos. 

Estão com um foco intenso na busca de alternativas para que a Rede Lotérica possa sobreviver, 
como também, não deixaram de trabalhar pelos outros canais que também estão exigindo bastante 
atenção. 

Elogiou o Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que tem sido um grande 
defensor dos Lotéricos dentro e fora da empresa, enfatizando ainda a participação dele nas demandas 
dos Lotéricos junto ao Presidente da República. 

Observou ainda que é tempo de adaptação, cuidados e superação para todos. Disse que a Rede 
é muito importante para a sociedade e não só para a CAIXA. 

Pediu que os Lotéricos baixem no aplicativo WhatsApp, o Whats Parceiro para que todos 
recebam mais informações da Caixa de forma alinhada, como também os informativos Caixa Informa. 

Com relação à desvinculação de contas, seguindo orientação do Jurídico, somente as fariam com 
casos em que o Lotérico não pudesse fazer a prestação de contas comprovado por casos reais, como greve 
do carro forte ou fechamento da agência. 

Discorreu ainda sobre as ações já implantadas conforme comunicação anterior. 

Passando então a fazer sua apresentação que aqui vamos acompanhar de acordo com os pedidos 
feitos à CAIXA pela Febralot e Sindicatos: 
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1) Equiparar a taxa divulgada pelo Pedro Guimarães para empresas outras não 

parceiras nos mesmo 0,57% e aumentar prazo para até 120 meses: 
 

Divulgou duas linhas a saber: 

Capital de giro, linha 737, 60 a 120 meses, sem garantia real, 

sem TAC e com 180 dias de carência, somente com aval (Na 

prática a prestação pode ser de até 20% do sitae + sigel da UL): 

Prazo            Taxa real 

 60 meses -     0,70% ao mês 

 72 meses -     0,72% ao mês 

 84 meses -     0,75% ao mês 

120 meses -    0,77% ao mês 

 

Condições: Precisa estar com a conta 003 coberta e aderir ao 

sistema de prestação de contas pela diferença entre créditos e 

débitos em D+1 

 

Renegociação/Repactuação, linha 737, as mesmas condições 

da linha de capital de giro, devendo englobar na operação a 

quitação do saldo devedor de eventuais linhas contratadas em 

andamento. 

 

A sistemática para contratação dessas duas linhas está sendo 

construída, pediu celeridade a TI e agências, bem como, 

paciência aos Lotéricos 

 

2) Procurar manter os 3 decênios para quem 

repactua 
 

No momento começa com o recebimento em apenas um 

decênio englobando os três, mas que se comprometem em construir os caminhos para voltar a ser em 

três decênios. Manter o valor do adicional de segurança médio dos últimos meses, mesmo que com a 

redução de autenticações e coletas. 
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Esta proposta não foi aceita, devido à divulgação de uma ajuda de custo conforme o item seguinte. 

 

3) Instituir uma ajuda de custo enquanto durar a 

crise com um valor mínimo de pagamento aos 

lotéricos 
A Caixa divulgou uma ajuda de custo mensal temporária por 90 

dias de 15% da média mensal de 2019 relativa ao que 

recebemos de serviços bancários e jogos, limitada a 100% da 

média de 2019, na prática se recebeu 30 mil reais mensais na 

média de 2019, vai receber quatro mil e quinhentos reais, além 

do que faturar durante o mês, limitando esta ajuda caso o 

recebimento mensal seja superior à média mensal do ano 

anterior. 

Fica condicionado à aderência ao sistema de prestação de 

contas pela diferença entre créditos e débitos em D+1 através 

de termo aditivo ao contrato 

 

4) Estornar encargos das contas 003 de quem 

renegociou 
Encaminhar esta solicitação ao gerente geral na agência, pois 

serão analisados caso a caso. 

 

5) Suspensão dos sorteios das Loterias 
Não foi autorizado, devido à retomada de trabalho das 

lotéricas, baixo faturamento na modalidade dos jogos on-line 

e a necessidade do governo em arrecadar para cumprir os 

programas sociais atuais e os que serão implantados devido à 

crise do Corona vírus. 

Informou ainda que neste período de crise, o rateio da 

comissão dos jogos on-line será através da participação de 

cada lotérica no montante arrecadado nos jogos presenciais nos meses de dezembro/2019 a fevereiro de 

2020. 
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6) operação 702 - possiblidade de tirar ou reduzir TAC e garantia real  
Não foi autorizado, devido ao capital não ser da CAIXA e a melhor atratividade das novas linhas de crédito 

autorizadas no primeiro item, esta linha tem capital limitado a 6 milhões para todo o País, com taxa de 

0.83% a.m., garantia real e TAC de 3%, porém não obriga a aderência à nova sistemática de prestação de 

contas. 

 

7) Aumentar valor boletos e depósitos para fazer frente a demanda 
Além dos R$3.000,00 (três mil reais) para saque já implantado, será comandado hoje, com efetividade a 

ser divulgada, por 90 dias: boletos de outros bancos até R$2.000,00 (dois mil reais) e depósitos para 

contas CAIXA de até R$3.000,00 (três mil reais). 

Neste período o Lotérico pode decidir usar entre esses novos limites e os anteriores, de acordo com o seu 

encaixe financeiro.   

 

8) facilitar a forma de solicitar empréstimos por conta da desinformação nas agências 
Não haverá solução tecnológica a nível de cliente, porém a Caixa pedirá celeridade à Tecnologia da 

Informação da Caixa e equipes das agências, a celeridade que o momento requer. 

 

9) Autorizar temporariamente que filhos com documentos façam os saques com 

cartões dos Pais acima de 60 anos e, portanto, do grupo de risco. 
Não foi autorizado, a CAIXA informa que a operação não lhe pertence e há muitas fraudes nesse sistema 

que não permitem esta concessão. 

 

São estas as informações que recebidas. 

 
 
 
 
 

Jodismar Amaro 
Presidente Febralot 

 
 
 
 
 
 


