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  LOTOMANIA 2126
13/11/2020

02 - 04 - 09 - 24 - 26
44 - 46 - 52 - 54 - 55
56 - 62 - 63 - 65 - 68
84 - 90 - 91 - 97 - 98

      QUINA 5415
13/11/2020

04 - 18 - 24 - 65 - 73
Ganhadores Prêmio
Quina (0) R$ 0,00
Quadra (53) R$ 8.587,11
Terno (4.669) R$ 146,58
Duque (120.750) R$ 3,11

LOTOFÁCIL 2081
13/11/2020

02 - 04 - 05 - 06 - 07
09 - 10 - 11 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21

Ganhadores Prêmio
15 acertos (1)  R$ 1.801.360,52
14 acertos (298)  R$ 1.810,66
13 acertos (9.615)  R$ 25,00
12 acertos (121.239)  R$ 10,00
11 acertos (659.258)  R$ 5,00

Os resultados são obtidos pelo site da  Caixa Econômica Federal. A publicação atualizada  das extrações depende 
do horário dos sorteios em relação ao fechamento da edição. Site oficial: loterias.caixa.gov.br

LOTERIAS
Ganhadores Prêmio
20 acertos (0) R$ 0,00
19 acertos (3) R$ 92.710,81
18 acertos (65) R$ 2.674,35
17 acertos (703) R$ 247,27
16 acertos (4.544) R$ 38,25
15 acertos (0) R$ 0,00
0 acerto (19.261) R$ 9,02

Falta envolvimento do povo, diz analista
Para o cientista político Bruno Pasquarelli, poucas campanhas conseguiram levar sua mensagem ao eleitor neste ano

Uma campanha eleitoral 
realizada durante uma 
pandemia, com pouco 

tempo de TV e rádio para a 
maioria dos candidatos e limita-
ções no contato com o eleitor. Os 
desafios aos concorrentes não 
foram poucos e atrapalharam no 
diálogo entre candidatos e elei-
tores, avalia o cientista político 
e professor universitário Bruno 
Pasquarelli. O tempo curto de 
campanha também influenciou 
nesta dificuldade.

Em Bauru, são 14 candi-
datos a prefeito e 441 a verea-
dor, um aumento considerável 
em relação à eleição passada, 
quando foram seis postulantes a 
prefeito e 310 a uma cadeira na 
Câmara. “Com o fim das coli-
gações para vereador, aumentou 
muito o número de candidatos a 
prefeito, para tentar puxar votos 
para a legenda, e também a ve-
reador, pois cada partido preci-
sou formar sua chapa”, lembra. 

educação, geração de emprego, 
mobilidade urbana e estrutura.

O desinteresse da população 
em discutir política é considera-
do grave pelo pesquisador. “A 

maioria das pessoas discute a 
política apenas no período elei-
toral. A participação não é ape-
nas nos partidos, mas em outros 
pontos da vida em sociedade, 

como condomínios, sindicatos, 
nas empresas. Isso criaria um 
hábito mais frequente entre as 
pessoas para discutir temas em 
comum”, afirma.

Cientista político 
Bruno Pasquarelli
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“No geral, as campanhas fo-
ram pobres na apresentação de 
ideias. Fatores com o pequeno 
espaço de tempo de TV, o pró-
prio tempo curto de campanha, 
isso tudo atrapalhou. Dos 14 
candidatos, entendo que três ou 
quatro conseguiram se posicio-
nar bem e passar as suas ideias 
ao público”, avalia.

A falta de debates foi outro 
fator. “Para o amadurecimento 
de propostas e uma comparação 
melhor, o ideal é que tenhamos 
um segundo turno. Aí aumenta o 
espaço para um confronto mais 
direto, de comparação de pro-
postas. Com o número de candi-
datos que teve e parte da popu-
lação desinteressada no processo 
eleitoral, acabou sendo difícil 
aprofundar”, destaca. Pasquarel-
li frisa que a disputa municipal é 
pouco ideológica, e mais voltada 
a assuntos práticos, como saúde, 

Precisa dar a destinação correta ao  seu resíduo 
Comercial/Industrial de acordo com a lei?

A Geo Vision é o braço da Estre Ambiental que oferece todas as soluções
para gerenciamento de resíduos comercial/industrial para empresas em Bauru e região.

Para nós, o lixo é apenas o início de um processo que proporciona uma série de  
oportunidades desde a geração de empregos até a criação de inovações tecnológicas.

Além de realizar a coleta e destinação correta do resíduo comercial/industrial, nós damos 
todo o apoio  necessário para organizar o plano de manejo destes resíduos da sua empresa 
para a regularização  junto à Semma, garantindo toda a segurança para o seu negócio,

Evite notificações e multas!

Entre contato com a Estre e fale com quem realmente entende do assunto!

14 99638.4156 14 3265-9090


