
BRASIL SEM AZAR
Vidas livres da Jogatina 

O jogo não anda sozinho.  Ele está sempre acompanhado do crime.



• O Movimento Nacional Brasil sem Azar- Vidas livres da Jogatina tem um caráter

apartidário e supra religioso e debate a legalização da jogatina no Brasil sob o ponto de

vista científico, econômico, social e humano. Travamos as discussões pautadas em

fontes seguras e reafirmamos o nosso compromisso de lutar contra a jogatina no Brasil.

Nossa Fanpage na rede social Facebook (movimentobrasilsemazar) e o site

http://www.brasilsemazar.com.br é aberto a opiniões.

• Somos brasileiros das mais diversas áreas como, dentre outros, médicos, jornalistas,

professores, policiais, advogados, parlamentares, juristas, jogadores anônimos,

membros do Ministério Público, ex-dependentes, cidadãos comuns compromissados

com o presente do Brasil.

• O Movimento Nacional Brasil sem Azar (BSA)- Vidas livres da Jogatina defende uma

sociedade sem dependência da jogatina e objetiva alertar a população sobre as

consequências físicas e psicológicas decorrentes do vício do jogo, como também para

os problemas que uma eventual legalização do jogo traria para a Nação Brasileira,

dentre as quais a lavagem de dinheiro e a cobertura ao crime organizado.



FONTE DE CORRUPÇÃO 

POLÍTICO-PARTIDÁRIA

• ¨Legal¨ para quem quer lavar dinheiro

• ¨Bingo!¨ para a corrupção política

(CPI dos Bingos no Senado e na

Alerj)
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MP e Lavagem de Dinheiro -

Procurador Deltan Dallagnol

• troca de dinheiro sujo por fichas

• compra de fichas de outros jogadores por um

preço maior (value tampering);

• compra e negociação de cheques pagáveis em

dinheiro

• troca de dinheiro sujo, somado a algum prêmio

ganho ou adquirido



MP e Lavagem de Dinheiro -

Procurador Deltan Dallagnol

• uso de fichas como se fossem dinheiro em

transações ilegais, como narcotráfico;

• compra de cartões de prêmio ou fichas

acumuladas de bingos, pagando por eles valor

superior ao da premiação;

• smurfing ou structuring via bingo: várias pessoas

compram fichas em montante menor, as quais são

repassadas para uma única pessoa que as

resgata conjuntamente, trocando-a por um cheque

da casa de bingo;



FONTE DE CORRUPÇÃO 

POLÍTICO-PARTIDÁRIA
A verdade sobre os bingos. Cartilha: De Caso com a Máfia

¨Quando fui Senador, passei um bom tempo investigando e

levantando as denúncias da participação da máfia espanhola na

organização do jogo no Brasil. Foi uma luta grande. O bingo está

vinculado ao jogo e ao crime organizado, à lavagem de dinheiro. É

necessário que o Brasil inteiro se levante contra o jogo do bingo. O

jogo não agrega nada a uma sociedade. O esporte, ao contrário do

que alguns insistem em afirmar, nunca recebeu nada. O que os

bingos fazem é com que as pessoas mais pobres percam seu

patrimônio. Os salários dos cidadãos são dilapidados com esta

loucura que é o jogo do bingo.” Roberto Requião - Governador do

Estado do Paraná¨ Site: Boletim Novidades Lotéricas

http://www.bnldata.com.br/noticia.aspx?tipo=1&cod=4431

http://www.bnldata.com.br/noticia.aspx?tipo=1&cod=4431


FONTE DE CORRUPÇÃO 

POLÍTICO-PARTIDÁRIA
• ¨Conexão

Argentina¨

(Cristóbal Lopez) -

Cassinos Argentinos

e Operação Lava 

Jato

¨Ministério Público de São Paulo e procuradores da Lava 

Jato investigam a relação entre empresários argentinos 

que se favoreceram de negócios com a Petrobras e 

imóveis no condomínio onde fica o tríplex de Lula¨
Fonte: Revista ¨Isto é¨ (04/02/2016 ed. 2409)



•Donald Trump e 

Paulo Figueiredo

Fonte: Site ¨El País¨

(13/11/2015)
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¨MACAU ESTÁ COM POUCA SORTE AO JOGO¨

Fonte: http://www.publico.pt/economia/noticia/macau-esta-com-pouca-sorte-ao-jogo-1719029

http://www.publico.pt/economia/noticia/macau-esta-com-pouca-sorte-ao-jogo-1719029


• Qual tipo de Turistas que queremos no 

Brasil?

• Tráfico, Prostituição, Drogas, Exploração 

Sexual de menores, criminalidade, etc.

• Impacto Financeiro Negativo (Estudo feito 

na Georgia Mostra como a arrecadação 

não cobrem os danos) Fonte: Georgia 

Department of Behavioral Helth & Developmental 

Disabilities (DBHDD)



SAÚDE
MENTAL E FÍSICA

• Código Internacional de Doenças 

• CID10 - F63.0 Jogo patológico (O jogo patológico -

Transtorno que consiste em episódios freqüentes,

repetidos de jogo que dominam a vida do paciente

em detrimento de , ocupacionais , materiais e os

valores da família e compromissos sociais (Z72.6

Mania de jogo e apostas)



•Mulheres e 

Pobres

entre as 

principais

vítimas

Fonte: 

http://www.latercera.com/noticia/te

ndencias/2015/10/659-652405-9-

el-80-de-los-ludopatas-en-chile-

son-mujeres-y-la-mitad-del-estrato-

social-mas.shtml
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http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/10/659-652405-9-el-80-de-los-ludopatas-en-chile-son-mujeres-y-la-mitad-del-estrato-social-mas.shtml


SAÚDE
MENTAL E FÍSICA

• Perda do Controle da Própria Vida

• Saúde Social - casas de família se 

tornam local de jogo ilegal 

• Viciados temem a reabertura de 

Bingos



FALÁCIAS 
• O jogo não está na maior parte do 

mundo? (nos EUA dos 50 estados 

32, a maioria, não tem jogo)

• O Bicho irá continuar solto

• Aumento dos atividade de jogos 

ilegais 



JOGATINA: VICIADOS VÃO 

ATRÁS DA CURA 

• T.C. (vendedor), 48 anos, que disse que 

chegou a pensar em cometer suicídio

quando viu sua vida ruir por causa do 

jogo. "O jogo é o crack do jogador, por

isso é preciso evitar fazer a primeira

aposta"

Fonte: Associação Brasileira de Psiquiatria

http://abp.org.br/2011/medicos/clippingsis/exibClipping/?clipping=1474

http://abp.org.br/2011/medicos/clippingsis/exibClipping/?clipping=1474


JOGATINA: VICIADOS VÃO 

ATRÁS DA CURA 

• …a doméstica M.C.S, 56 anos, disse não se 

conformar de precisar contar ao filho que retirou

cerca de R$ 1,2 mil de sua poupança, iniciada

quando ainda era criança, para jogar e perdeu

tudo… "Eu preciso parar de jogar, não posso mais

viver assim. Tenho medo de perder a minha

família", diz ela durante uma das reuniões do grupo.

Fonte: Associação Brasileira de Psiquiatria

http://abp.org.br/2011/medicos/clippingsis/exibClipping/?clipping=1474

http://abp.org.br/2011/medicos/clippingsis/exibClipping/?clipping=1474


JOGATINA: VICIADOS VÃO 

ATRÁS DA CURA 

• "Eu acabei com a minha vida, de meus 

familiares e até de amigos. Fiquei com o nome

sujo de tanto dever para bancos. Jogava a 

noite inteira e no dia seguinte tinha de correr

atrás de dinheiro para cobrir o rombo. Isso é 

muito triste.” (R.S. comerciante)

Fonte: Associação Brasileira de Psiquiatria

http://abp.org.br/2011/medicos/clippingsis/exibClipping/?clipping=1474

http://abp.org.br/2011/medicos/clippingsis/exibClipping/?clipping=1474


Movimento Nacional Brasil sem Azar- Vidas Livres da Jogatina

Endereço: Caixa Postal 260 – Agência W3 Sul

CEP: 70.351-970  Brasília-DF 

E-mail: livresdajogatina@gmail.com

Site: www.brasilsemazar.com.br

(61) 9967-3759 - Paulo Fernando Melo

mailto:livresdajogatina@gmail.com
http://www.brasilsemazar.com.br

