
SHOPAPOSTILAS

Claudinei David
shopapostilas@hotmail.com
shop-vendas@hotmail.com

Esta apostila é de inteira propriedade de Claudinei 
David,está proibida vendas ou cópias sem autorização do 
próprio criador,sujeito a penalidades de acordo com a lei e 
direito autorais,lei de número 5.988 de 14/12/1973 e lei de 

número 9.610 de 19/02/1998.
Caso a tenha adquirido de outro vendedor que não seja o 

citado acima se trata de pirataria,portanto é crime denuncie 
ao local onde a tenha adquirido ou pelo e-mail 

shopapostilas@hotmail.com que serão tomadas as medidas 
cabíveis.

Obrigado e bom estudo.
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LOTOMANIA

Este esquema para a lotomania é muito legal desenvolvido 
por mim “Claudinei David” que já mim rendeu vários 
prémios de 16,17,18 e dois de 19 pontos em apenas 6 

meses.
Sabemos que na lotomania existem 100 números onde se 

marca 50 números para acertar 16 a 20 números e nenhum 
número,e você também deve saber que não é possivel jogar 

mais números no volante mesmo que você queira pagar 
mais por isso,e foi pensando nisso que conseguir 

desenvolver esse sistema onde você estará marcando até 70 
números para você jogar,no sistema é como se você 

estivesse marcando os 70 números em um volante mas com 
a diferença que quando você acerta as dezenas sorteadas 

não ganha apenas uma vez como aconteçe nos jogos onde 
você paga para se marcar mais números,você poderá ganhar 
até 5 prémios em apenas um concurso jogado marcando de 

60 a 70 dezenas para jogar.
Porque isso é possivel? Veja porque quando você paga para 
se jogar mais números em um volante quando você acerta 
as dezenas sorteadas você ganha apenas uma vez diverente 
desse sistema que quando você acerta as dezenas sorteadas 

poderá ganhar até 5 prémios ou mais dependendo de 
quantos números você estará jogando,isso porque quando 
você escolhe jogar por exemplo 70 números será gerado 

uma combinação desses 70 números em 6,7,8,9,10 ou mais 
volantes,por essa razão aconteçe de ser premiados em 

muitos volantes ok veja nas imagens abaixo como você fará 
para conseguir tal êsito.



Vamos começar marcando 70 números com garantia 
mínima de 1 volante premiado com 17 pontos jogando em 

média de 6 a 8 volantes,ao abrir o programa que foi enviado 
junto as apostilas você deverá fazer essas marcações que 

estão com setas apontadas na imagem abaixo veja.

  

Ao fazer essas marcações que estão apontadas com as setas 
você deverá adicionar os 70 números que você irá jogar no 
volante do programa é somente dar um clique encima dos 

números que será feita as marcações dos números.
Ao adicionar seus números escolhidos você deverá colocar 
20 números que estão dentro dos 70 que você marcou em 

DIGITAR RESULTADOS para você corrigir as gerações e 
ou seja fazer uma simulação como se você tivesse acertado 
as dezenas sorteadas,veja os números que eu escolhir e a 



geração que eu fiz nas imagens abaixo.

 

Você pode ver que eu escolhir as dezenas 
01,02,05,07,09,11,12,14,18,19,20,21,22,23,24,28,29,30,31,
33,34,35,36,40,41,42,43,44,47,49,50,52,53,54,56,58,59,60,
61,62,63,64,65,66,67,68,70,71,72,74,75,76,77,79,81,82,85,

87,88,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 e 00 totalizando 70 
dezenas marcadas no programa,veja que eu marquei em 

DIGITAR RESULTADO as dezenas 
01,05,07,11,18,28,33,35,43,47,49,52,58,62,67,70,72,87,95 
e 99 para fazer a conferença e você verá o resultado e você 

verá o resultado certeiro quando você acerta as dezenas 
sorteadas.

Feito tudo isso clique em GERAR e em PARAR após ter 
gerado a quantidade que você queira jogar veja.



Observe que ao clicar em PARAR aparecerá essa imagem 
mostrando a quantidade de volantes gerados,eu deixei gerar 

5 volantes para jogar são 5 volantes com 50 dezenas em 
cada são as dezenas que você deverá marcar no volante da 
lotomania e levar para registrar nas casas lotericas e você 
poderá também salvar essas gerações para futuramente 

corrigir clicando em SALVAR FECHAMENTO,e após ter 
aparecido essa imagem clique em SIMULAR/CONFERIR 

para fazer a conferença ou seja a cimulação para ver o 
resultado do que aconteçe quando acertamos as dezenas 
sorteadas veja na imagem abaixo a minha conferença.



Veja que eu gerei apenas 5 volantes para jogar e conseguir 
1 premiado com 16 pontos e mais 1 com 17 pontos isso 

gastando apenas 5,00 jogando 70 números o que é 
impossível conseguir fazer isso nas casa lotéricas.

É como se você estivesse jogando um volante com 70 
dezenas marcadas mas com a difereça que poderá ganhar 

várias vezes em vez de uma.
Veja abaixo outro tipo de fechamento com outros números 

marcados.



Para gerar em torno de 10 volantes

Com garantias mínimas de 17 pontos.

Veja que eu fiz apenas uma mudança para gerar em torno 
de 10 volantes,você pode observar que as dezenas marcadas 

no volantes são as mesmas não fiz mudanças,feito isso 
clique em GERAR e em PARAR após ter gerado a 

quantidade de volantes que queira jogar,veja na minha 
geração a imagem abaixo quantos volantes foram gerados.



Veja que eu deixei gerar 9 volantes para jogar e você pode 
ver também que eu já digitei os números para conferir 

minhas gerações em DIGITAR RESULTADOS agora é só 
clicar em SIMULAR/CONFERIR e veja o resultado na 

imagem abaixo.



Como você pode ver em 9 volantes para jogar eu conseguir 
1premiado com 17 pontos e 1 com 18 pontos isso com 

apenas 9,00 gastados e jogando 70 números.
Veja abaixo outros tipos de gerações para fazer.

Para gerar de 13 a 15 volantes
Com garantias mínimas de 17 pontos

Veja na imagem abaixo as mudanças das marcações para 
gerar essa quantidade de volantes.



Observe na seta as mudanças da marcação,e veja que já 
estão marcados os 70 números no volante do programa e os 

20 números para conferir em DIGITAR RESULTADOS 
agora é so clicar em GERAR e em PARAR quando estiver 
atingido a quantidade de volante desejado por você,veja na 
imagem abaixo mais uma geração marcando 70 números.



Você pode ver que eu deixei gerar 13 volantes para jogar e 
que em DIGITAR RESULTADO já estão marcadas as 
dezenas para conferir as gerações,então é so clicar em 

SIMULAR /CONFERIR,na imagem abaixo você poderá 
ver mais uma geração.



Bom você pode ver que conseguir 2 prémios de 17 pontos e 
1 com 18 pontos marcando 70 números.

Para gerar de 7 a 10 volantes
Com garantias de 1 com 18 pontos

Jogando 65 números.
Na imagem abaixo você poderar ver as mudanças nas 

marcações onde está apontado a ceta,deverá faze-la para 
conseguir essa meta de 18 pontos veja na imagem abaixo.



Veja na imagem que já está tudo marcado pronto para a 
geração,clique em GERAR e em PARAR quando atingir 7 

ou 10 volantes gerados.
Veja abaixo na imagem os volantes gerados.



Como você pode ver foram gerados 7 volantes e também já 
está digitado os números para conferir as gerações veja os 

resultados na imagem abaixo.



Veja que eu conseguir em 7 volantes gerados para jogar 1 
com 16 pontos mais 1 com 17pontos e mais 2 com 18 

pontos isso em apenas 7 volantes jogados marcando 65 
números ok.

COMENTÁRIOS

Jogo nas loterias há quase 4 anos,desde que começei a 
trabalhar para as casas lotéricas de minha cidade.

E começei a estudar números há 3 anos devido ao meu 
ramo de trabalho.

Já ganhei diversos prémios bons na lotomania desde que eu 
conheci este programa há 2 anos o cologa,que lhe da a 



opsão para adcionar qualquer tipo de número para a 
geração,mas ainda não conseguir acertar os 20 números 
apenas 2 vezes 19 pontos,8 vezes 18 pontos,e quaze toda 
semana consigo 1 de 17 pontos pena que o prémio de 17 
pontos gira em torno de 100,00 o valor mas vale a pena 

devido aos prémios de 18 pontos que consigo em torno de 
uns 5 a 6 por ano e já conseguir 2 de 19 pontos de 2006 até 

o momento da criação dessa apostila ok abraços a todos.

Bom o nosso curso termina por aqui espero que você tenha 
tirado um bom aproveito desta aula e que você consiga um 
bom lucro com esse esquema,desejo-lhe uma boa sorte e 

um bom aproveito desse esquema.

Claudinei David
shopapostilas@hotmail.com
shop-vendas@hotmail.com
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