@francielegrossi
ID Comentário: 18192369010097700
Perfil: tatianarodrigues189
Data do Comentário: 05/07/2021 19:10
Comentário: @mariarodrigues3057 @macleidefracisca
Número da Sorte: 075.08376
Ela segue os dois perfis:

Os perfis que ela comentou também são válidos:
@mariarodrigues3057 - https://www.instagram.com/mariarodrigues3057
@macleidefracisca - https://www.instagram.com/macleidefracisca

@ape156
ID Comentário: 17909373907910500
Perfil: erickaguimaraes77
Data do Comentário: 05/07/2021 17:56
Comentário: @fabiano.guimaraes.54922 @ly_as25
Número da Sorte: 074.97722
Ela segue os dois perfis:

Os perfis que ela comentou também são válidos:
@fabiano.guimaraes.54922 - https://www.instagram.com/fabiano.guimaraes.54922
@ly_as25 - https://www.instagram.com/ly_as25

O resultado da Extração da LOTOMANIA do dia de 13/07/2021, foi o seguinte:

A ordem do sorteio foi a seguinte:

De acordo com o resultado e ordem de sorteio acima e, considerando as regras para
identificação dos ganhadores constantes na cláusula 11 do Regulamento, a definição
da série participante se dará a partir dos números sorteados na Extração da
LOTOMANIA, por meio da combinação das unidades simples do primeiro ao segundo
número, em ordem de extração temos que:
(i) a série sorteada é a 74;
A definição do elemento sorteável se dará a partir dos números sorteados na Extração
da LOTOMANIA, por meio da combinação das unidades simples do terceiro ao sétimo
número, em ordem de extração.
(ii) o número base sorteado é o 96860.
Considerando que o número base 96860 não foi distribuído na série 74 em
nenhuma das duas listagens dos perfis participantes deste sorteio, de acordo
com a REGRA DE APROXIMAÇÃO do Regulamento da promoção e, das listagens de
números da sorte encaminhadas já inseridas no sistema da SECAP/ME, o potencial
ganhador de cada um dos perfis é o portador do número da sorte,
imediatamente superior, dentro da mesma série (SÉRIE 74) e, caso não tenha sido
distribuído nenhum “Elemento sorteável” na série apurada, deve-se repetir o
procedimento para todas as séries que compõem a apuração, alternadamente para a

série imediatamente superior, ou, na falta desta, para a imediatamente inferior,
conforme abaixo relacionado:
1) GANHADOR DO PERFIL @francielegrossi no Instagram = Kit com 4 produtos
Mondial: 1 Secador de Cabelos SC-18 + 1 Escova Secadora ES-05 + 1 Panela
de Pressão Elétrica PE-39 + 1 Máquina de Café C-08

2) GANHADOR DO PERFIL @ape156 no Instagram = Kit com 4 produtos
Mondial: 1 Speaker SK-07 + 1 Air Fryer AF-55i + 1 Cooktop CTG-02 + 1 Panela
de Pressão Elétrica PE-48- 5L-I

