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INFORME DOS LOTÉRICOS / ANO 1 / EDIÇÃO 008 - 20 DE AGOSTO DE 2014 

Lotofácil da Independência 
 

O sorteio será realizado às 10h do dia 07/09/2014 
(domingo), no Parque da Independência, em São 

Paulo/SP, com transmissão ao vivo pelo Programa 
Momento da Sorte na Rede TV. 

 

 
LOTOFÁCIL DA INDEPENDÊNCIA 2014 

Concurso nº 1.102 

Vendas paralelas de 05/08 a 
29/08/2014 

Vendas exclusivas 
de 30/08 até às 19h do 

dia 06/09/2014 

Prêmio principal estimado R$ 80 milhões 

Reforce com sua equipe e boas vendas! 

TIMEMANIA: a modalidade que mais cresce em 2014 
 

Dentre as Loterias Federais, a Timemania registrou o maior crescimento nas vendas no pe-
ríodo de janeiro a julho de 2014, quando comparada com o mesmo período de 2013. A 
modalidade alcançou a expressiva marca de 40% de crescimento, fruto das acumuladas e 
da atratividade dos prêmios ofertados. 

A Timemania faz parte do projeto de recuperação de dívidas dos Clubes junto à União, 
sendo os recursos destinados aos clubes participantes (uso da imagem) direcionados prio-
ritariamente ao pagamento de suas dívidas com a Receita Federal do Brasil, INSS, Procu-
radoria Geral da Fazenda Nacional e FGTS.  

22% do valor arrecadado na modalidade são direcionados aos clubes de futebol de acordo 
com os percentuais abaixo: 

a) 20% distribuídos de acordo com o Grupo dos times: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 2% distribuídos de acordo com a percentagem (%) de indicação como Time do Coração. 

Assim, ao apostar e indicar seu time do coração o apostador contribui com a Uni-
ão/sociedade na recuperação do que o seu clube deve junto aos órgãos citados e ao mes-
mo tempo concorre aos prêmios da loteria. 

GRUPO 
PERCENTUAL POR 

GRUPO % DA ARRECADAÇÃO QTDE TIMES POR 
GRUPO 

% DA ARRECADAÇÃO POR 
TIME DO GRUPO 

I 65% de 20% 13,00% 20 (01º ao 20º) 0,65% 

II 25% de 20 % 5,00% 20 (21º ao 40º) 0,25% 

III 08% de 20 % 1,60% 40 (41º ao 80º) 0,04% 

IV 02% de 20% 0,40% 18 (Não constam do 
volante) 0,02% 
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Confira o catálogo de emissões disponíveis da Loteria Instantânea 

no site da CAIXA (http://www1.caixa.gov.br/loterias/loterias/

loteriainst/catalogos.asp) e na edição nº 2 do  

Boletim da Sorte, de 18/06/2014.  

Ligue 0800-725-0455 (atendimento de segunda a sexta-feira,  

das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 15h). 

Nova emissão da Loteria 
Instantânea 

 

Peça já a nova emissão da Lote-

ria Instantânea, nº 533 – Espor-
tes, que apresenta diferentes 
esportes existentes, com prêmios 

de até R$ 85 Mil, Chance Extra, 

ao preço de R$ 1,50. 

Você sabe como acompanhar os sorteios das  
Loterias da CAIXA? 
 

Os sorteios das Loterias da CAIXA são realizados de segunda a sába-
do, exceto feriados, no Caminhão da Sorte e em estúdio de TV ou, co-
mo alternativa a esses dois ambientes, no auditório da CAIXA, em Bra-
sília.  

- Caminhão da Sorte: 

O Caminhão da Sorte foi criado em 1980, com o objetivo de levar a vários municípios, a oportunidade de 
participar dos sorteios. Esse modelo de sorteio é exclusividade do Brasil e reconhecido, por outras loterias 
no mundo, como uma importante ação. Atualmente, a CAIXA conta com dois modernos Caminhões da Sor-
te. Um permanece na cidade-sede dos sorteios e o outro viaja até as cidades onde serão realizados os pró-
ximos.  

A população local também participa ativamente dos sorteios no caminhão, tanto acionando o dispositivo 
que libera as bolinhas, quanto atuando como auditor popular do sorteio, validando todos os procedimentos 
e garantindo a lisura da apuração.  

- Momento da Sorte: 

Desde Outubro de 2011, a CAIXA iniciou a transmissão ao vivo, pela TV, do sorteio de uma das modalida-
des do dia, com transmissão no programa Momento da Sorte, que atualmente vai ao ar na Rede TV, de se-
gunda a sexta-feira, a partir das 20h25. 

- Sorte ao Vivo:  

O programa de rádio Sorte ao Vivo transmite diariamente, há mais de 12 anos, os resultados das Loterias 
Federais, levando aos locais mais longínquos a credibilidade e transparência das Loterias da CAIXA. A 
equipe de locutores, sediada na Matriz da CAIXA, acompanha os sorteios e divulga em tempo real seus 
resultados. 

Todo o processo de sorteio e apuração das Loterias Federais é de responsabilidade da GEALO - Gerência 
Nacional de Apoio a Produtos Lotéricos, que também disponibiliza todos os resultados na página das Loteri-
as no site da CAIXA: www.caixa.gov.br/loterias. 

Informe a seus atendentes e divulgue a seus clientes! 

Bobinas e Volantes 
 

Lembre-se de manter seu estoque de bobinas 
e volantes em dia, para evitar o desabasteci-

mento, principalmente em períodos especiais. 



 

BOLETIM DA SORTE - Edição nº 008  Página 3 

A MEGA SEMANA DOS PAIS repetiu o sucesso dos anos anteriores. A arrecada-
ção dos três concursos da semana somou mais de R$ 108 milhões, superando o ano de 
2013 em mais de R$ 25 milhões. Apesar de o prêmio principal não ter saído naquela 
semana, os três concursos contemplaram mais de 13 mil ganhadores com mais de     
R$ 15 milhões em prêmios para os acertadores da quina e quadra. 

Boletim informativo produzido pela GELOT – Gerência Nacional de Produtos Lotéricos. 

LUGARES DA SORTE - 01 a 15/08 

ROTEIRO DO 
CAMINHÃO DA SORTE 

 
 

Confira o roteiro de AGOSTO  
 

(sujeito a  

alterações): 
 
 
 

Dia 04/08/2014 
BRASÍLIA 

Auditório da Filial - CAIXA 

De 05 a 
09/08/2014 

URUSSANGA/SC 

Parque Municipal Ado Cassetari Vieira - Rua Minerasil, 378 - 
Centro 

De 11 a 
16/08/2014 

CRICIÚMA/SC 
Parque das Nações Cincinato Maspolin - Av. Centenário -        

Próspera 

De 18 a 
23/08/2014 

CAMAQUÃ/RS 
Praça Zeca Netto – Centro  

De 25 a 
30/08/2014 

PELOTAS/RS 
Largo Edmar Fetter – Centro  

CONCURSO DATA_SORTEIO  PRÊMIO  CIDADE/ESTADO LOTÉRICA 

1094 13/08/2014  R$     1.904.616,90  CAMPO LIMPO PAULISTA/SP  LOTERICA CAMPO LIMPO 

1091 06/08/2014  R$     1.741.767,42  BELO HORIZONTE/MG  LOTERIAS NIQUELINA 

CONCURSO DATA_SORTEIO  PRÊMIO  CIDADE/ESTADO LOTÉRICA 

3559 12/08/2014 R$ 3.809.672,63 TAUBATÉ/SP  LOTERICA NOVA 

3562 15/08/2014 
 R$ 988.949,16 

(CADA)  

COSMÓPOLIS/SP  LOTERICA DO SHOPPING 

ALMENARA/MG  LORENA LOTERIAS 

CONCURSO DATA_SORTEIO  PRÊMIO  CIDADE/ESTADO LOTÉRICA 

1304 05/08/2014  R$  168.701,55  INDAIAL/SC  NOSSA FORTUNA 

CONCURSO DATA_SORTEIO  PRÊMIO  CIDADE/ESTADO LOTÉRICA 

627 11/08/2014  R$           25.105,50  POÁ/SP  MARQUE SORTE I 

626 07/08/2014  R$           14.210,00  SÃO LUÍS/MA  PONTO LOTERICO 

CONCURSO DATA_SORTEIO  PRÊMIO  CIDADE/ESTADO LOTÉRICA 

615 04/08/2014  R$     1.192.507,88  SÃO PAULO/SP  TORICO LOTERIAS 


