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Lembrando que nos possuimos milhares de apostilas a 1,00 cada com vendas 
mínimas de 3 apostilas,caso você se interece por mais alguma apostilas poderá 

entrar em contato em nosso e-mail para verificação se temos a apostila 
disponível para venda.
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METODO PARA 
LOTOMANIA

Bom nos desenvolvemos um esquema de 
marcação para acompanhar nosso produto para a 

lotomania com marcação de 70 números no 
volante.

Se você já estiver estudado a apostila da 
lotomania você com certeza viu que se acertar as 
dezenas sorteadas nas 70 marcadas não tem erro 

sairá o prémio com certeza e pensando no método 
de escolher as dezenas para jogar conseguimos 
com o passar do tempo um sistema de marcação 

muito fiel ao sorteio que almentarão a sua 
chances de acerto ainda mais.

Veja como funciona.
Você já deve ter jogado muitas vezes na 

lotomania e deve ter feito as marcações no 
volante de vários jeito quer disser de qualquer 

maneira.
Nos andemos estudando a lotomania a muitos 

meses e conseguimos esse esquema de marcar 7 
números por linha do volante pois o volante da 
lotomania tem 10 linhas você marca 7 números 

em cada  até chegar o fim daí completará 70 



números para jogar no volante do programa.
Porque isso? Porque nos sorteios da lotomania 

nunca sai mais de 5 números por linha sempre na 
maioria dos sorteios em torno de 95% sai 3 ou 4 
números por linha algumas vezes  sai uma linha 

de 5 mas nunca saiu mais até a criação dessa 
apostila mais do que 5 números por linha.

Fazendo isso em cada linha você despressará 3 
números e contando que sai na maioria 2 ou 3 

números por linha você terá 4 chances de erro por 
linha no que almentará muito a sua chances de 

acerto principalmente para que segue o jogo todas 
as semanas e confere os resultados para ver quais 

números estão mais saindo nos sorteios.
Talvez você não esteja entendendo o esquema 

mas vou dar um exemplo para você ver.
Vamos supor que você irá jogar estas dezenas 

abaixo veja.



Linha 1--01,03,04,06,08,09,10
Linha 2--11,12,13,15,17,18,19
Linha 3--22,23,25,27,28,29,30
Linha 4--31,32,33,36,37,39,40
Linha 5--41,42,44,45,47,48,49
Linha 6--52,54,55,56,57,58,60
Linha 7--61,63,64,65,66,67,69
Linha 8--72,73,74,76,77,78,80
Linha 9--82,83,84,85,88,89,90
Linha 10-91,92,93,95,96,97,99

Veja que em cada linha escolhir 7 números para 
jogar marcando elas no volante ficarão assim 

 



você podera marcar qualquer número isso foi 
apenas uma cimulação para que você entenda.
O objetivo é marcar suas dezenas em linha no 
volante 7 números em cada linha não importa 
qual números você escolha o palpite será seu 
apenas marque 7 em cada linha que dará 70 

números para jogar no volante.
Para você ver como esse sistema é muito bom que 

realmente almentará suas chances de acerto de 
uma pesquisada nos sorteios anteriores seja qual 
for pode ser até em todos se você tiver paciencia 
em olhar todos e você verá que sairá no máximo 

5 números por linha.
Com isso você terá muitas chances porque se 

conseguir escolher as dezenas certas e adcionar 
no programa terá o prémio com certeza.

Bom espero que você tenha entendido o que eu 
tentei passar,faça a pesquisa e você verá que o 
sistema é muito bom desejo-lhe muita sorte.

Claudinei David
shopapostilas@yahoo.com.br
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