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FEBRALOT
SUALO/GELOT
AJUSTE DE COTAS DA LOTERIA FEDERAL
Prezado Empresário,
A Caixa, atendendo pedido da FEBRALOT, fez uma revisão nas cotas de sábado, dos
bilhetes de Loteria Federal, buscando atender às necessidades dos empresários lotéricos
em todo Brasil.
Segue abaixo, na íntegra, o teor da mensagem da SUALO enviada à FEBRALOT,
informando a conclusão do processo que levou à redistribuição das cotas de sábado dos
bilhetes em âmbito nacional.

---------- Forwarded message --------From: sualo
Date: ter, 5 de fev de 2019 às 10:58
Subject: ENC: Ajuste de Cotas da Loteria Federal
To: FEBRALOT
À FEBRALOT
1
Conforme já informado a esta Federação, em dez/2018 foi concluído o trabalho de redistribuição
e cadastramento de cotas da Loteria Federal de todas as Unidades Lotéricas e Superintendências
Regionais (SR) da CAIXA, em consonância aos novos planos de premiação aprovados para a
modalidade.
1.1
Ratificamos que foi atendido o pleito dessa Federação quanto aos novos planos de premiação,
cujas as alterações na quantidade de bilhetes foram:
Sábado Especial
39,69% 1,99%

Milionária Quarta
1,63%

16,48%

1.2
As novas cotas passam a vigorar a partir das extrações de março de 2019, cujo Start foi
realizado no dia 21/12/2018.
1.3
No documento anexo, encaminhamos o percentual médio de cada SR após a redistribuição de
bilhetes.
1.3.1 Cabe destacar que há SR com percentuais diversos devido a, dentre outros fatores:
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quantidade de UL vinculadas (por exemplo: SR Amapá, caso se utilizasse a regra linearmente,
haveria UL sem cota de bilhetes);



quantidade de bilhetes antes da alteração, pois houve UL e SR que preferiram manter suas
cotas anteriores independentemente das alterações nos planos;



potencial de venda da UL/SR, atestada pelo trabalho realizado localmente.

2
Evidenciamos que eventuais ajustes nas cotas serão administrados no âmbito de cada SR,
com remanejamentos entre os lotéricos vinculados.
Atenciosamente,
GELOT
SUALO

A seguir disponibilizamos a planilha da GELOT onde constam os percentuais de
diminuição das cotas dos bilhetes de sábado e aumento das cotas de quarta-feira,
destinada a cada uma das SR’s do Rio de Janeiro:
SR

Nome SR / Redução do plano

2589 Rio De Janeiro Sul, Rj
2591 Rio De Janeiro Norte, Rj
2592 Rio De Janeiro Oeste, Rj
2593 Centro Leste Fluminense, Rj
2594 Norte Fluminense, Rj
2595 Sul Fluminense, Rj
2607 Rio De Janeiro Centro, Rj

% alteração
Sábado Especial Milionaria
Quarta
- 1,99%
1,63%
16,48%
39,69%
2,08%
1,92% 16,75%
38,96%
2,08%
-6,02%
7,94%
38,96%
1,95%
14,29% 25,39%
35,99%
2,67%
2,48% 39,80%
40,47%
- -1,15%
-0,39% 14,29%
38,97%
1,97%
1,80% 16,62%
35,92%
1,98%
2,07% 16,89%
35,96%
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Desta Forma, solicitamos a todos os empresários que verifiquem se o percentual de
redução que coube à sua SR de vinculação na cota de sábado foi devidamente aplicada
à quantidade de cotas que recebia até então e que passará a receber partir de março de
2019, quando já estará em vigor o novo valor e as reduções acima informadas, ou o
aumento, para quem desejar, conforme a vontade/necessidade de cada um, no sábado
e na quarta-feira.
Caso essa situação não ocorra, ou seja, se não houver a devida redução e for do seu
desejo receber menos cotas, o empresário deve acionar diretamente a sua SR, citando
o e-mail acima enviado à FEBRALOT pela GELOT/SUALO e, em caso de não
esclarecimento/resposta por parte da SR, deverá acionar o SINCOERJ para as devidas
providências que se fizerem necessárias.
A DIRETORIA
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