
      Estudante:
          Saiba como

    ganhar
         todos os dias
              com as
    loterias!

Por enquanto, não foram divulgadas 
as regras desse novo modelo de 
loteria. Mas, de uma coisa temos 
certeza, boa parte dessa arrecadação 
deve se transformar em lucro para as 
empresas que tiverem a sorte de 
passar a administrar as loterias do 
nosso país. 

E o dinheiro
que hoje vai
para o FIES?

Essa é uma
pergunta

que também
estamos
fazendo

E elas nem precisarão apostar para
ficar com essa bolada...

#emdefesadasempresaspublicas#emdefesadasempresaspublicas

/pordentrodasloterias
Mantenha-se informado e participe das discussões no



Você sabe o que a caixa faz
com o dinheiro das loterias?

Só em 2016
 foram

arrecadados

12,8 bilhões

A administração das Loterias Federais foi delegada à 
Caixa em 1962. 
Além de alimentar o sonho de milhões de apostadores, 
as Loterias são uma importante fonte de recursos para o 
desenvolvimento social. Quase metade do total 
arrecadado com os jogos é repassado para 
investimento em áreas prioritárias para o 
desenvolvimento do país, tais como cultura, esportes, 
educação, seguridade social, fundo penitenciário 
nacional, entre outros destinos.

Veja como ficou a
distribuição em 2016:

esporte
nacional

Programa
de Financiamento

Estudantil
(FIES)

Fundo Nacional
de Cultura (FNC)

 Seguridade
Social

Fundo
Penitenciário

Nacional (FUNPEN)

Fundo Nacional
de Saúde (FNS) mais de

950 milhõesmais de
8,9 milhões 2,1 bilhões

mais de
385 milhões

mais de
359 milhões

mais de
1,2 bilhãoOnde você

          ganha?

Só o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 
recebeu, em quatro anos, quase 5 bilhões, que 
permitiram o financiamento de cursos superiores para 
estudantes, principalmente de famílias de baixa renda.FIES Você sabia?

2016 - R$ 1,2 bilhões
2015 - R$ 1,05 bilhões
2014 - R$ 1,26 bilhões
2013 - R$ 1,06 bilhões

Mas olha quais 
foram os valores 

destinados
ao FIES nos

últimos anos:

porém, tudo
  isso pode
 acabar...
porém, tudo
  isso pode
 acabar...
porém, tudo
  isso pode
 acabar...
porém, tudo
  isso pode
 acabar...
Parte deste dinheiro pode deixar 
de ser destinado a programas so-
ciais como o FIES. 
Entre as centenas de projetos do 
governo Temer está a privatiza-
ção das loterias. 
A justificativa é que a privatização 
pode dobrar a arrecadação de im-
postos sobre as apostas dos bra-
sileiros. Antes de privatizar o 
setor - que hoje é monopólio da 

Caixa -, o governo dividiu o con-
junto loterias. A primeira é a Lotex 
(loterias instantâneas, como a ras-
padinha).
A privatização da Lotex está pre-
vista para acontecer ainda em 
junho, com abertura do leilão mar-
cada para o próximo dia 14.
E, então, 2/3 do que era destinado 
a programas sociais passará a en-
gordar os bolsos dos acionistas.


