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COMUNICADO 086 – 27 06 2016 
 

IMPLEMENTAÇÕES NA DUPLA SENA 
 

Prezados Empresários,  
 
Segue informativo da FEBRALOT a respeito das implementações na Dupla Sena.  
 
A DIRETORIA 

 

Senhor(a) Presidente, 

1          Comunicamos a publicação no D.O.U. de hoje da Portaria SEAE/MF nº 41, de 23/06/2016, a qual 
autorizou as seguintes implementações na Dupla Sena: 

- Dupla Sena: a partir do concurso nº 1510 (sorteio em 28/06/2016): 

- Introdução de duas novas faixas de premiação: acerto de 3 números (terno) no 1º e 2º sorteio; 

2         Essa alteração faz parte da estratégia de maximizar os resultados com as vendas de produtos lotéricos, 
dando mais oportunidades aos apostadores para concorrerem às diversas faixas de premiações que a 
modalidade oferece. 

2.1       Adicionalmente, com o aumento previsto das vendas, a mudança proporcionará incremento nas receitas 
dos Empresários Lotéricos e beneficiários legais. 

3          Por oportuno, informamos que os cartazes obrigatórios “Preços das Apostas” e “Quadro de resultados” 
já foram atualizados e em breve terão sua distribuição a toda rede lotérica. 

3.1      Também serão distribuídos futuramente novos volantes contemplando as novas regras, contudo, 
ressaltamos que os volantes atuais (sem as alterações previstas na Portaria) permanecem válidos para 
apostas até o fim do estoque, conforme informado no verso do volante, no campo “Observações importantes”. 

3.1.1    Portanto, tais mudanças não prejudicam o uso dos volantes em circulação, sobretudo porque a CAIXA 
informa acerca do uso dos volantes até o final dos estoques e orienta quanto à consulta em sítio próprio, em 
caso de dúvidas acerca das regras vigentes. 
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Atenciosamente, 

Roger Benac 

Presidente 
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