
 

Lotéricos – ESTRATÉGIA COLETIVA PARA SANÇÃO DO PLC 143/15 

 
A Federação Brasileira das Empresas Lotéricas, FEBRALOT, com o apoio e a participação dos Sindicatos Estaduais da categoria, está 
realizando diversas ações no Congresso Nacional, ou nas bases territoriais dos Sindicatos, para intermediar a sanção do PLC 143/15 
pela Presidente da República, Dilma Rousseff.  
 
Algumas delas, contam com a participação de todos os empresários lotéricos do país. 
 
As ações realizadas anteriormente, de visitas aos parlamentares continuam. A diferença está, nos contatos com representantes 
da base aliada, ou da oposição. As atividades podem ser realizadas conforme as possibilidades de cada empresário, estando em 
Brasília, ou, em seus Estados. Vejamos: 
 
Contato com parlamentares da BASE ALIADA: 
 
Visitar os gabinetes dos Deputados e Senadores em agradecimento pela aprovação do projeto dos Lotéricos. Solicitar que, estes 
conversem com os seus líderes partidários, no sentido de que intercedam, ou se manifestem ao Palácio do Planalto, pela sanção 
do PLC 143/15. 
 
Contato com representantes da OPOSIÇÃO 
Visitar os gabinetes dos Deputados e Senadores em agradecimento pela aprovação do projeto dos Lotéricos. Solicitando que, nas 
negociações políticas, a categoria lotérica seja lembrada pela importância dos serviços prestados à sociedade. 
 
Válido aplicar as considerações abaixo, com todos os parlamentares, independente se for um representante da BASE ALIADA ou 
da OPOSIÇÃO: 

 Nas conversas, devem evitar a menção das palavras: VETO, ou Licitação. 

 Preferir usar os termos: segurança jurídica e estabilidade do negócio. 

 Não convém levar faixas, cartazes ou adesivo.  

 Importantíssimo a manutenção do comportamento adequado ao ambiente do Congresso. Lisura, educação, como tem 

sido desde o início da mobilização.  

 Continuarem usando trajes tipo sociais, ternos ou gravatas, no caso dos rapazes.   

 
Todas estas ações, podem ser realizadas no Congresso Nacional, ou também, nas sedes, nas bases eleitorais dos parlamentares, 
em seus respectivos Estados.  
Clique e veja modelo de email para ser enviado aos parlamentares e também a relação com os respectivos nomes e emails dos 

Senadores e Deputados para contato. 

 
Diretoria FEBRALOT 

Brasília, 08 de outubro, de 2015 
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