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INTRODUÇÃO
Milhares de pessoas todos os dias tentam mudar suas vidas através da
sorte, isso se dá pela existência das Loterias que são jogos praticados e
autorizados no Brasil que possuem regulamentação através da Caixa
Econômica Federal.
Dentre os vários jogos que existem se destacam:






Mega sena
Quina
Lotomania
Lotofácil
E outros.

Com pequenos valores se podem ganhar prêmios que podem chegar a
milhões de reais que da noite para o dia podem mudar a vida de
qualquer pessoa.
As loterias são jogos que para o acertador ganhar um dos prêmios é
necessário depender exclusivamente da sorte, pois são números
colocados em um globo e sorteados aleatoriamente, assim você
necessita escolher os números certos.
É importante salientar que a sorte é feita por nós, mas como assim?
Olha esse exemplo:
Existe uma vaga de emprego para Analista Financeiro e 5 candidatos
juntamente com você disputam a vaga. Será uma sorte você conseguir
essa vaga de emprego, mas você tiver se aperfeiçoado, cursos
extracurriculares, graduação, experiência é um diferencial, você não
está dependendo exclusivamente da sorte, você está fazendo sua sorte.
Vale ressaltar que não existe fórmula mágica e nem métodos que irão
te dar 100% de chance de você ser o ganhador. Mas existe preparo,
estratégia e conhecimento.

Para começar suas apostas é necessário conhecer os jogos e como
apostar, estarei lhe apresentando 3 jogos: Lotofácil, Mega Sena e Quina.

CONHECENDO A LOTOFÁCIL
Qualquer pessoa pode fazer uma aposta?
Não, de acordo com o artigo 81, inciso VI, da lei 8.069/90 somente
maiores de 18 anos.
Quantos números posso apostar?
A aposta mínima é de 15 números dentre os números 1 a 25.
Posso fazer apostas com mais de 15 números?
Sim, você pode optar pela aposta composta de 15 até 18 números.
Qual o valor das apostas?
Os valores variam de acordo com a quantidade de números escolhidos,
confira abaixo:
15 números – R$ 2,00;
16 números – R$ 32,00;
17 números – R$ 272,00;
18 números – R$ 1.632,00.
Como funciona a Surpresinha?
A surpresinha é uma aposta aleatória feita pelo próprio sistema e para
que você utilize ela é necessária indicar no campo do cartão em quantos
jogos que deseja realizar a aposta.
Como funciona a Teimosinha?
Você pode optar em marcar a opção teimosinha e concorrer a mais de
um sorteio, você pode marcar essa opção para 3, 6, 9 ou 12 jogos.

Como posso ganhar?
11 números;
12 números;
13 números;
14 números;
15 números.
Existe bolão na Lotofácil?
Sim, no ato da aposta consulte a Unidade Lotérica sobre valores.
Quais são minhas chances de ganhar?
Apostando com 15 números minhas chances são de: 11 acertos 1:11,
com 12 acertos 1:59, com 13 acertos 1:691, com 14 acertos 1:21.791 e
com 15 acertos 1:3.268.760.
Da arrecadação total, qual a porcentagem destinada aos prêmios e
qual a sua divisão entre os ganhadores?
45,3% da arrecadação total é destinado para os prêmios que são
distribuídos assim:
Para 11 acertos o valor é fixo em R$ 4,00;
Para 12 acertos o valor é fixo em R$ 8,00;
Para 13 acertos o valor é fixo em R$ 20,00;
Para 14 acertos 20% referente aos 45,3% da arrecadação;
Para 15 acertos 65% referente aos 45,3% da arrecadação;
Importante: 15% da arrecadação destinada aos prêmios é acumulado
para o próximo sorteio.
E o restante da arrecadação?
O restante da arrecadação possui destinação social entre diversos
órgãos governamentais como: Ministério do Esporte, Fundo Nacional da
Cultura, Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro,

Seguridade Social, FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior), Fundo Penitenciário Nacional e ao Imposto de Renda.
Quando são realizados os sorteios?
Sempre às segundas, quartas e sextas-feiras.
Como e aonde são realizados os sorteios?
Os sorteios são abertos ao público e realizados no Caminhão da Sorte
em diferentes municípios do país, no auditório da Caixa localizado em
Brasília ou em estúdio de TV nas datas previamente divulgadas.

Importante saber
Você pode receber prêmios de até R$ 1.903,98 em qualquer casa
lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Acima desse valor,
somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00
serão pagos após 2 dias de sua apresentação na Agência da CAIXA.
A programação das loterias está sujeita a alterações.
Você tem até 90 dias para buscar o seu prêmio, caso o ganhador não
compareça a uma Unidade Lotérica ou Agência da Caixa o valor do
prêmio é repassado para o FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior).
Confira o bilhete impresso pelo terminal. Ele é o único comprovante
para o recebimento do prêmio.

CONHECENDO A MEGA SENA
Qualquer pessoa pode fazer uma aposta?
Não, de acordo com o artigo 81, inciso VI, da lei 8.069/90 somente
maiores de 18 anos.
Quantos números posso apostar?
A aposta mínima é de 6 números dentre os números 1 a 60.
Posso fazer apostas com mais de 6 números?
Sim, você pode optar pela aposta composta de 6 até 15 números.
Qual o valor das apostas?
Os valores variam de acordo com a quantidade de números escolhidos,
confira abaixo:
6 números – R$ 3,50;
7 números – R$ 24,50;
8 números – R$ 98,00;
9 números – R$ 294,00;
10 números – R$ 735,00;
11 números – R$ 1.617,00;
12 números – R$ 3.234,00;
13 números – R$ 6.006,00;
14 números – R$ 10.510,50;
15 números – R$ 17.517,50.
Como funciona a Surpresinha?
A surpresinha é uma aposta aleatória feita pelo próprio sistema e para
que você utilize ela é necessária indicar no campo do cartão em quantos
números que deseja realizar a aposta. É importante lembrar que a
Surpresinha não vale para bolões.

Como funciona a Teimosinha?
Você pode optar em marcar a opção teimosinha e concorrer a mais de
um sorteio, você pode marcar essa opção para 2, 4 ou 8 jogos. É
importante lembrar que a Teimosinha não vale para bolões.
O que é um bolão?
O bolão é uma excelente oportunidade para você jogar em mais
números ou até mesmo em diversos cartões com um custo menor, pois
ele pode ser dividido entre 2 ou até 100 cotas / recibos o que garante o
prêmio para todos os participantes. No caso de bolão a Unidade Lotérica
pode cobrar até 35% do valor de cada cota.
Como posso ganhar?
Sena – acertando seis números.
Quina – acertando cinco números.
Quadra – acertando quatro números.
Quais são minhas chances de ganhar?
Apostando em 6 números as chances de acertar a Sena são de
1:50.063.860, na Quina de 1:154.518 e na Quadra de 1:2.332.
Da arrecadação total, qual a porcentagem destinada aos prêmios e qual
a sua divisão entre os ganhadores?
45,3% da arrecadação total é destinado para os prêmios que são
distribuídos assim:
35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados
(Sena).
19% entre os acertadores de 5 números (Quina).
19% entre os acertadores de 4 números (Quadra).
22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos 6 números
nos concursos de final 0 ou 5.
5% ficam acumulado para a primeira faixa – sena – do último concurso
do ano de final zero ou 5.

E o restante da arrecadação?
O restante da arrecadação possui destinação social entre diversos
órgãos governamentais como: Ministério do Esporte, Fundo Nacional da
Cultura, Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro,
Seguridade Social, FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior), Fundo Penitenciário Nacional e ao Imposto de Renda.
Quando são realizados os sorteios?
Sempre às quartas-feiras e sábados.
Como e aonde são realizados os sorteios?
Os sorteios são abertos ao público e realizados no Caminhão da Sorte
em diferentes municípios do país, no auditório da Caixa localizado em
Brasília ou em estúdio de TV nas datas previamente divulgadas.

Importante saber
Você pode receber prêmios de até R$ 1.903,98 em qualquer casa
lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Acima desse valor,
somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00
serão pagos após 2 dias de sua apresentação na Agência da CAIXA.
A programação das loterias está sujeita a alterações.
Você tem até 90 dias para buscar o seu prêmio, caso o ganhador não
compareça a uma Unidade Lotérica ou Agência da Caixa o valor do
prêmio é repassado para o FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior).
Confira o bilhete impresso pelo terminal. Ele é o único comprovante
para o recebimento do prêmio.

CONHECENDO A QUINA
Qualquer pessoa pode fazer uma aposta?
Não, de acordo com o artigo 81, inciso VI, da lei 8.069/90 somente
maiores de 18 anos.
Quantos números posso apostar?
A aposta mínima é de 5 números dentre os números 1 a 80.
Posso fazer apostas com mais de 5 números?
Sim, você pode optar pela aposta composta de 6 até 15 números.
Qual o valor das apostas?
Os valores variam de acordo com a quantidade de números escolhidos,
confira abaixo:
5 números – R$ 1,50;
6 números – R$ 9,00;
7 números – R$ 31,50;
8 números – R$ 84,00;
9 números – R$ 189,00;
10 números – R$ 378,00;
11 números – R$ 693,00;
12 números – R$ 1.188,00;
13 números – R$ 1.930,50;
14 números – R$ 3.003,00;
15 números – R$ 4.504,50.
Como funciona a Surpresinha?
A surpresinha é uma aposta aleatória feita pelo próprio sistema e para
que você utilize ela é necessária indicar no campo do cartão em quantos
jogos que deseja realizar a aposta.

Como funciona a Teimosinha?
Você pode optar em marcar a opção teimosinha e concorrer a mais de
um sorteio, você pode marcar essa opção para 3, 6, 12, 18 ou 24
concursos.
Como posso ganhar?
2 números;
3 números;
4 números;
5 números.
Existe bolão na Quina?
Sim, no ato da aposta consulte a Unidade Lotérica sobre valores, você
pode fazer bolões a partir de 2 até 25 participantes/cotas.
Quais são minhas chances de ganhar?
Apostando com 5 números minhas chances são de: 3 acertos (chamado
de terno) 1:866, com 4 acertos (chamado de quadra) 1:64.106 e com 5
acertos (chamado de quina) 1:24.040.016.
Da arrecadação total, qual a porcentagem destinada aos prêmios e
qual a sua divisão entre os ganhadores?
45,3% da arrecadação total é destinado para os prêmios que são
distribuídos assim:
Para 2 acertos o valor é 11% da arrecadação;
Para 3 acertos o valor é 20% da arrecadação;
Para 4 acertos o valor é 19% da arrecadação;
Para 5 acertos 35% da arrecadação;
Importante: 15% da arrecadação destinada aos prêmios acumulado
para o sorteio da Quina de São João.

E o restante da arrecadação?
O restante da arrecadação possui destinação social entre diversos
órgãos governamentais como: Ministério do Esporte, Fundo Nacional da
Cultura, Comitê Olímpico Brasileiro, Comitê Paralímpico Brasileiro,
Seguridade Social, FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior), Fundo Penitenciário Nacional e ao Imposto de Renda.
Quando são realizados os sorteios?
São 6 chances durante a semana de segunda-feira a sábado.
Como e aonde são realizados os sorteios?
Os sorteios são abertos ao público e realizados no Caminhão da Sorte
em diferentes municípios do país, no auditório da Caixa localizado em
Brasília ou em estúdio de TV nas datas previamente divulgadas.

Importante saber
Você pode receber prêmios de até R$ 1.903,98 em qualquer casa
lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Acima desse valor,
somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00
serão pagos após 2 dias de sua apresentação na Agência da CAIXA.
A programação das loterias está sujeita a alterações.
Você tem até 90 dias para buscar o seu prêmio, caso o ganhador não
compareça a uma Unidade Lotérica ou Agência da Caixa o valor do
prêmio é repassado para o FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior).
Confira o bilhete impresso pelo terminal. Ele é o único comprovante
para o recebimento do prêmio.

2 DICAS PARA AUMENTAR SUAS CHANCES DE
GANHAR NA LOTOFÁCIL
O importante não é ser mais um apostador, o x da questão é ser mais
um dos ganhadores, através do pensamento estratégico você poderá
depender menos da sorte e confiar mais em você.
Não deixe que a sorte escolha o rumo da sua vida, faço você seus
caminhos para o sucesso.
Confira essas duas dicas que irão mudar seus conceitos em relação as
apostas aleatórias. Vamos lá!

Estratégia
Vou apostar em qual loteria? Qual valor posso investir? Todas essas
questões precisam ser levadas em consideração e precisam de uma
resposta.
Exemplo, tenho R$ 11,00 disponível para apostar, vou apostar na Mega
Sena (R$ 3,50), na Lotofácil (R$ 2,00), na Quina (R$ 1,50), na Loteca (R$
2,00), na Timemania (R$ 2,00) e na Lotogol (R$ 2,00), correto? Errado,
você está literalmente atirando para todos os lados.
No ato da aposta considere o jogo a ser realizado com muita calma,
paciência e tempo. Analise os valores que estão disponíveis para o
prêmio, verifique quais são suas chances para cada jogo e assim escolha
qual loteria seria melhor investir.
Dentre as loterias citadas chamo sua atenção para a Lotofácil devido a
maior possibilidade de ganhar diante das probabilidades de acerto que

são de 3.268.760/1, para ter uma ideia a proporção da Mega Sena é
50.063.860/1. Grande a diferença, não é? Diante dessa probabilidade,
qual jogo fazer?
Eu recomendo a Lotofácil. Essa é apenas uma pequena análise que já irá
fazer a diferença na hora de apostar. 98% das pessoas não pensa assim
e por isso você já está em vantagem.
Continuando a estratégia de analisar, no ato da escolha dos números,
nunca aposte em números aleatórios, datas comemorativas e nem
mesmo se prenda na superstição.
Ao realizar sua aposta dedique um pouco de tempo, pense que o pouco
de tempo dedicado poderá mudar sua vida, afinal esse é o objetivo de
apostar, não é? Mudar a sua sorte!
Pense na loteria como se você estivesse pensando em sua carreira
profissional, por exemplo:
Qual o seu objetivo? Se for trabalhar como Analista no setor Financeiro
de uma grande empresa, como alcançar esse objetivo?
A resposta é fácil, qualificação, experiência, conhecimento e bom
relacionamento essas sãos chaves para abrir essa porta, portanto, ao
apostar pense estrategicamente.


Qual o melhor jogo?



Quais números vou apostar?



Qual o valor que posso investir?



Qual o valor do prêmio principal?



Quantos jogos estão acumulados sem ganhadores?

Estratégia é a chave para aumentar suas possibilidades de ganhar sem
depender exclusivamente da sorte. Pense nisso de agora em diante.

Técnica
O uso de técnicas nas apostas são um diferencial para você sair do time
dos apostadores para entrar no time dos ganhadores.
Com o passar dos anos muitos apostadores começaram a estudar os
jogos passados e começaram a fazer a diferença, pois começaram a
pensar estrategicamente e com isso descobriram padrões e técnicas que
aumentam (não há garantia de ganho) suas chances de ganhar e tudo
isso de fácil acesso e entendimento.
A base de tudo é conhecimento, conhecer o assunto a fundo, isso
usamos constantemente em nossa vida pessoal, amorosa, profissional…
estudar sobre determinado assunto, como o exemplo acima, precisa de
um emprego, vai encaminhar o currículo, calma...
O que essa empresa faz? Qual o ramo de atividade? Quais os principais
clientes? Seus colaboradores estão satisfeitos? e assim por diante, como
falei anteriormente, a escolha de qual jogo apostar, quais números vou
usar são estratégicos, definindo sua estratégia de jogo você também irá
definir quais são suas técnicas, pois se você realmente quer aumentar
suas chances de ganhar na loteria, comece usando algum tipo de técnica
em suas apostas.
Uma técnica muito utilizada é o que chamamos de números quentes.
Esses números formam um padrão nos resultados que sempre terá uma
probabilidade muito grande dele ser sorteado, se você faz apostas sem
considerar os resultados anteriores suas chances diminuem.
Vejo muita gente perguntando nas redes sociais, me dá os números da
Mega Sena, me dá os 15 números que serão sorteados na Lotofácil (é
claro que muitos acreditam em teorias da conspiração e outros mitos) e
te digo se alguém oferecer isso para você pode correr, pois isso não é
possível, pois os sorteios são aleatórios

Outra técnica que faz a diferença são os jogos combinados, pois traz a
possibilidade de apostar mais números distribuídos em diversos
cartões, aumentando suas chances de acertar e sem custar caro.
Você pode apostar 16 números na Lotofácil distribuídos em dois cartões
e pagar apenas R$ 2,00 reais, aumento as chances de ganhar o prêmio
intermediário em 2x, mas se jogasse os 16 números em apenas um
cartão o custo seria R$ 32,00 e teria as mesmas chances de ganhar o
prêmio intermediário.
É claro que existem outras técnicas que você poderá usar, o segredo é
não depender exclusivamente da sorte!

COMO AUMENTAR SUAS CHANCES EM 20X
As dicas não terminaram... para te ajudar ainda mais, criei um curso em
vídeo onde ensina 9 dicas para você apostar melhor, dependendo muito
menos da sorte e aumentando em 20 vezes suas chances de acerto.
Esse curso não vai te fazer ganhar na Lotofácil. Se eu te garantir isso,
estarei sendo desonesto com você.
O curso vai te ajudar a entender e utilizar estratégias e técnicas para
aumentar suas chances de acertar os 15 números da Lotofácil.

→ QUERO CONHECER O CURSO AGORA!
Além do curso em vídeo, você ainda vai receber o acesso ao Gerador de
Apostas, um sistema que criei para te ajudar a fazer os jogos
combinados e também a corrigir os cartões que marcou.
Todo esse conhecimento não custa caro. Nesse momento custa muito
menos que ficar jogando aleatoriamente e você pode começar a
aprender ainda hoje.

→ QUERO FAZER MINHA INSCRIÇÃO!

