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Foram meses de lutas, onde a rede lotérica precisou unir-se como “jamais havia acontecido até então, mas o resultado está aí.... Nossos 
contratos foram reconhecidos e nosso direito a renovação por mais 20 

anos está garan�do.Nossas empresas estavam ameaçadas, mas devido aos 
nossos esforços e ajuda da classe polí�ca em Brasília este risco já não existe 
mais. Descobrimos na classe polí�ca uma ajuda que não sabíamos que 
dispúnhamos”.
                                                                                                            Marco Antonio Kalikowski

Presidente do SINCOERGS

O Deputado Giovani Cherini sempre esteve 
ao lado dos lotéricos. Comemora a grande 

vitória ob�da com a sanção da lei que 
permite que mais de 6 mil  casas lotéricas 

con�nuem operando no Brasil

Valeu a nossa luta
Lei nº 13.177/15 prorroga as 

concessões de lotéricas



Giovani Cherini 
cri�ca Caixa 

Federal no caso 
das Lotéricas 

O deputado Giovani 
Cherini (PDT-RS) disse 
que mais de 6 mil 
lotéricas terão que se 
regularizar para algo 
que já estavam 
regularizadas. A Caixa
Econômica Federal, 
segundo o deputado, 
deve cumprir a lei  
a�mente à matéria, 
não ocasionando mal-
estar em quem inves�u 
em pontos comerciais 
para melhor atender, 
não apenas o 
corren�sta da Caixa, 
mas toda a população 
que u�liza serviços 
bancários ou faz 
apostas nas diversas 
modalidades de jogos 
patrocinados 
oficialmente pelo 
governo federal.

O gabinete do deputado Giovani Cherini serviu de 
apoio para as en�dades representa�vas dos lotéricos

O deputado Giovani Cherini par�cipou do jantar de confraternização promovido pelo 
SINCOERGS, onde foram destacados os parlamentares que apoiaram a en�dade na luta pela 
prorrogação das concessões de lotéricas em todo o Brasil.

Os lotéricos levam e vendem esperança ao povo 
brasileiro. Vocês têm aqui nesta Casa defensores da 
verdade das Lotéricas. Parabéns aos lotéricos do 
Brasil”.

Momento em que a lei n° 13.177/15 que prorroga as concessões
de lotéricas foi sancionada pela Presidente Dilma no Palácio do Planalto


