Mega-Sena
sorteia
nesta
quarta-feira prêmio de R$ 3
milhões
(Foto:Reprodução)-A Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira (2) o
prêmio estimado em R$ 3milhões. As seis dezenas do concurso
2.194 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasil),
no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do
Tietê, na cidade de São Paulo.
As apostas poderão ser feitas até as 19h (horário de Brasília)
nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país. O
bilhete simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 3,50.
App Loterias Caixa
Já está disponível para download o aplicativo (app) Loterias
Caixa, plataforma de vendas de apostas para smartphones. De
acordo com a Caixa, o novo serviço aumenta os canais
disponíveis aos apostadores, permitindo o registro de apostas
em nove das dez modalidades das loterias federais.
Para utilizar o aplicativo, o usuário precisa ter mais de 18
anos e se cadastrar uma única vez, inserindo o CPF e criando
uma senha para acesso. Quem está cadastrado no portal Loterias
Online deve utilizar os mesmos dados para acesso.
O pagamento das apostas realizadas pelo app Loterias caixa é
feito com cartão de crédito, com valor mínimo de compra de R$
30 por transação e máximo de R$ 500 por dia.
No aplicativo, o apostador poderá escolher os números ou
deixar que o sistema os escolha aleatoriamente (surpresinha).
Também é possível conferir os resultados dos sorteios e outras
informações sobre os concursos passados de todas as
modalidades e o valor dos prêmios ofertados nos concursos

futuros.
Os apostadores podem também personalizar suas apostas,
utilizando como base os números de sua preferência, bem como
informações e comportamentos de outras apostas realizadas
anteriormente, o Rapidão.
O app permite ainda conferir se os bilhetes de apostas
realizadas nas lotéricas estão premiados, por meio da leitura
do código de barras com uso da câmera do celular. Além disso,
com o objetivo de dar transparência e prestar contas à
sociedade, o aplicativo mostra, em tempo real, o valor
repassado pelas Loterias Caixa às áreas sociais beneficiárias
de parte da arrecadação das Loterias Federais.
Inicialmente, o app Loterias Caixa está disponível para
usuários da plataforma iOS, na Apple Store. A Caixa informa
que, em breve,, disponibilizará o aplicativo na loja Google
Play.
As modalidades que estão disponíveis para apostas são: MegaSena, Lotofácil, Quina, Lotomania, Timemania, Dupla Sena,
Loteca, Lotogol e Dia de Sorte. As apostas podem ser feitas
todos os dias e a qualquer hora, durante o período de captação
de cada concurso.
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