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Candidatos participam de live 
com cientista político nesta 5.ª

Professor da Unisagrado, 
o cientista político Bruno 
Pasquarelli realiza nesta 

Nesta tarde, Raul e 
Suéllen responderão 
a perguntas de vários 
temas na Internet 

quinta-feira (26) duas lives, 
com os candidatos a prefeito 
Raul Gonçalves Paula (DEM) 
e Suéllen Rosim (Patriota). 
Cada concorrente participará 
de uma transmissão ao vivo 
pela Internet: Raul a partir das 
13h e Suéllen a partir das 16h, 
no Instagram do Unisagrado 
(@unisagrado_oficial).

Os prefeitáveis responderão 

a temas como saúde, educação, 
desenvolvimento econômico e 
outras áreas de relevância ao 
município. Pasquarelli é dou-
tor em Ciência Política pela 
Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) e afirma que 
a proposta é permitir aos can-
didatos um detalhamento nos 
principais assuntos de inte-
resse da população. 

O cartório da 23.ª Zona 
Eleitoral de Bauru 
realizou, na manhã 
desta quarta (25), a 
aferição de urnas, 
para o segundo 
turno das eleições 
municipais. O ato 
contou com a presença 
do juiz Rodrigo Otávio 
Machado de Melo, do 
promotor Djalma Cunha 
Filho e do chefe do 
cartório, Munir Sayed. A 
votação será realizada 
neste domingo (29), 
das 7h às 17h.

Malavolta Jr.

URNAS AFERIDAS - 

O encontro entre os candidatos Suéllen Rosim e Raul Gonçalves Paula 
começa às 20h45, com transmissão ao vivo pela TV, rádio e Internet

Os candidatos a prefeito 
em Bauru terão mais um 
importante debate nes-

ta quinta-feira (26), às 20h45, 
na TV Unesp. O encontro 
entre Raul Gonçalves Paula 
(DEM) e Suéllen Rosim (Pa-
triota) é promovido pelo Jornal 
da Cidade, TV Unesp, Rádio 
Unesp, TV Câmara e Rádio 
Câmara, e será transmitido ao 
vivo pela TV, rádio e Internet.

O debate vai durar 1h30, 
com apresentação da jornalista 

THIAGO NAVARRO

Os candidatos só poderão reti-
rar a máscara no estúdio, quan-
do o debate for começar.

ONDE ACOMPANHAR
O debate vai ser transmitido 

ao vivo no site JCNET (www.jc-
net.com.br), Facebook e Youtu-

be do Jornal da Cidade, pela TV 
Unesp (canal 46.1 UHF e 18 da 
NET), TV Câmara (canal 31.3 
UHF e 10 da NET), no Youtu-
be da TV Câmara, pela Rádio 
Unesp (105,7 FM) e Rádio Câ-
mara (93,9 FM). A Rádio 87 FM 
(87,9 FM) também retransmitirá.

Debate hoje no JC, TV 
Unesp e TV Câmara

Mayra Ferreira, da TV Unesp, 
e mediação do jornalista João 
Jabbour, diretor de Redação do 
JC. No primeiro bloco, os can-
didatos farão perguntas entre 
si sobre quatro temas previa-
mente escolhidos pela produ-
ção, com réplica e tréplica.

No segundo bloco, cada 
candidato responderá a três di-
ferentes perguntas, formuladas 
por 6 jornalistas dos veículos 
organizadores e parceiros do de-
bate. O outro candidato comen-
tará a resposta e haverá réplica 
e tréplica. As perguntas vão ser 
feitas pelos jornalistas Júlio Pe-
nariol (TV Unesp), Janice Sato 
(Rádio Unesp), Thiago Navarro 
(Jornal da Cidade), Lidiane Oli-
veira (Rádio Câmara), Nelson 
Gonçalves (TV Câmara) e Lu-
cas Mendes (Jornal Dois).

Já no terceiro bloco, os can-
didatos farão perguntas entre si, 

com tema livre. Serão três per-
guntas para cada concorrente. Em 
seguida, cada candidato terá dois 
minutos para as considerações 
finais. A empresa Lume Light é 
parceira na realização do debate.

Por conta da pandemia, 
cada candidato poderá levar, no 
máximo, dois assessores, que 
ficarão em sala separada, em 
espaço amplo. Os jornalistas 
que formularão as perguntas no 
segundo bloco também ficarão 
em um ambiente separado. O 
uso de máscara é obrigatório e 
será disponibilizado álcool gel. 

PROPOSTAS
Os candidatos poderão 

falar com detalhes 
sobre as suas ideias

THIAGO NAVARRO

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

      QUINA 5425
25/11/2020

15 - 36 - 44 - 54 - 65
Ganhadores Prêmio
Quina (0) R$ 0,00
Quadra (68) R$ 7.644,64
Terno (5.056) R$ 154,60
Duque (129.977) R$ 3,30

   MEGA-SENA 2321
25/11/2020

14 - 25 - 28 - 41 - 43 - 46
Ganhadores Prêmio
Sena (1) R$ 3.036.906,71 
Quina (2.494) R$ 41.215,16
Quadra (2.494) R$ 944,32

LOTOFÁCIL 2091
25/11/2020

02 - 03 - 04 - 05 - 06
07 - 08 - 09 - 10 - 11
16 - 17 - 19 - 20 - 24

Ganhadores Prêmio
15 acertos (0)  R$ 0,00
14 acertos (174)  R$ 1.951,35
13 acertos (8.430)  R$ 25,00
12 acertos (92.468)  R$ 10,00
11 acertos (542.961)  R$ 5,00

    FEDERAL 5517
25/11/2020

    Bilhete Prêmio (R$)
1º 072345 500.000,00
2º 088246 27.000,00
3º 041251 24.000,00
4º 065519 19.000,00
5º 043144 18.329,00

LOTERIAS

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de Jacuba e Arealva tiveram seu funcionamento 
prejudicado de 22/11/2020 às 19h26 até 23/11/2020 às 01h37. Assim que houve 
a ocorrência, enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico 
danificado foi recuperado.

Comunicado


