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COMUNICADO 042.1 – 26 10 2015 
 

SANÇÃO PRESIDENCIAL DO PLC 143/2015 

A VITÓRIA CONQUISTADA 

Prezado Empresário Lotérico, 
 
1 – É com muito orgulho e a sensação do dever cumprido que nos dirigimos a vocês para 

felicitar toda nossa classe, por esta vitória conseguida a ferro e fogo, com muita luta, 

determinação, entrega, sacrifício e, principalmente, nossa união. 

 Faça o download da Lei 12.869 - Dispõe sobre o exercício da atividade e a remuneração do 

permissionário lotérico  

2 – Precisamos passar por esta difícil situação, para que entendêssemos que, juntos e 

misturados, poderíamos fazer acontecer o que para muitos era impossível e que seria uma 

batalha perdida: a renovação de nossos contratos. 

3 – Aos pessimistas de plantão, que achavam que já estávamos derrotados, que perderíamos 

nossas loterias e ficaríamos na rua da amargura, gostaria que refletissem que, nossa vitória 

só foi possível graças a perseverança de muitos que acreditaram e entenderam que não há 

derrota sem uma boa briga. E fomos à luta. E vencemos. 

4 – Agradecemos àqueles que, direta ou indiretamente, concorreram para que nosso sonho 

fosse alcançado. 

5 – Àqueles que não puderam ou não quiseram participar, achando que não seriam afetados 

pelo vendaval, que essa vitória sirva de exemplo e que, em uma nova oportunidade que 

demande que façamos novamente esse movimento, sejam benvindos, pois serão bem 

recebidos para participarem, sempre que a classe for chamada a entrar em uma guerra e aí 

sim, você também poderá bater no peito e dizer: eu estava lá! 

6 – O SINCOERJ, para que esta conquista não passe em branco, está à procura de parceiros 

que possam nos ajudar a promover uma festa de final de ano para todos os empresários 

lotéricos filiados, onde comemoraremos também nossa vitória. Tão logo tenhamos as 

condições de realização do evento, divulgaremos data e local. 

Atenciosamente, 
 
A DIRETORIA. 
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