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Pesquisa finalizada! Agora é seguir o trabalho. 
 
Finalizada a pesquisa de opinião que durou seis dias e movimentou 5.602 votos, o resultado foi pelo acordo 

com a Caixa Econômica Federal baseados na 4ª proposta de reajustes e outros itens conforme destacado novamente 
abaixo. 

 

 
O resultado também estará visível na página inicial do site da Febralot – www.febralot.com.br 

 
A participação de cada Estado foi conforme segue no gráfico a seguir: 
 

 
 
Você pode ver em cada Estado, quantos votaram em cada opção através do gráfico a seguir: 
 

http://www.febralot.com.br/
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No link a seguir você tem acesso à lista de votantes e pode conferir a data a hora e a opção que você escolheu. 

https://www.febralot.com.br/download/lista-de-votantes-na-pesquisa-de-opiniao/ 
 
 

Reveja a proposta da Caixa. 
 

Reajuste de remuneração: 
 
Convênios     – Reajuste para R$0,73 em julho/18   (aumento de 38%) 
Boletos Caixa e outros bancos  – Reajuste para R$0,80 a partir de maio/18  (aumento de 23%) 
 
Adicional institucional (transporte de valores) para quem não usa carro forte: 
Atendendo 100% das USL – Passarão a receber, além dos R$580,00 mais R$600,00  (aumento de 103%) 
 
Cláusula contratual para reavaliação anual: 
Data base estabelecida todo ano no mês de JULHO, iniciando em 2019. 
 
Projetos em andamento: 
- Utilização de cartões débito e crédito nas lotéricas (prioridade); 
 Reduz numerário e aumenta o fluxo de clientes 
 
- Delay de depósitos (abril/2018); 
 Maior segurança contra fraudes 
 
- Desvinculação da padronização x renovação dos contratos (maio/2018); 
 Oferece flexibilidade para o empresário realizar a padronização 
 
- Revisão do método e valores para adicionais de segurança – carro forte (julho/2018). 
 Aproxima o adicional do custo individual em todo o Brasil. 

 

https://www.febralot.com.br/download/lista-de-votantes-na-pesquisa-de-opiniao/


 

Febralot – Federação Brasileira das Empresas Lotéricas 
SCS – Bloco A – Quadra 6 – nº 110 – Ed. Arnaldo Villares – 6º andar – sala 601 – CEP 70324-900 – Tel: (61) 3327.1093 

 
Muito burburinho nos bastidores durante o processo de votação por parte de quem desconhece a logística deste 

tipo de procedimento.  
 
Cabem alguns esclarecimentos:  
 

 Não houve nenhum tipo de acordo prévio como circulou em vídeos. O que havia era uma proposta em fase de 

aprovação ou não pela Rede. Os parlamentares não acompanharam esta etapa de perto e seus assessores também não 

os municiaram de informações corretas. Acabaram falando uma mistura de informações e confundiu a cabeça de 

muita gente que também não estava focada no andamento. 

 
 Todos que entraram em contato pedindo esclarecimento de como votar foram orientados e votaram. Somente quem 

não buscou orientação deixou de opinar.  

 
 A decisão final foi tomada por maioria simples na votação conforme divulgado antecipadamente, independente do 

caminho que seria escolhido. Todos somos lotéricos e o interesse é de todos. 

 
 Independente de qualquer formalização a proposta da gestora é clara, isto é, a partir deste mês (maio) já haverá 

reajuste dos boletos Caixa e outros bancos. 

 
O presidente da Febralot, Jodismar Amaro trará mais esclarecimentos de como funcionará a formalização de todo 

acordo em um vídeo que será distribuído para a Rede na terça feira.  
 
 

A diretoria 
 


