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R$ 300 mi a seis números de distância
A Mega da Virada, com sorteio hoje, às 20h, alimenta os sonhos dos apostadores que enchem as lotéricas do país em busca da bolada
JÚLIA RODRIGUES/DP.

o asilo e dar para essas pessoas”.
O plano de Valquíria, contuuem espera sempre al- do, não se aplica ao professor de
cança”. Foi com a pa- Educação Física, Aristófanes Nociência exigida pelo gueira. “A ideia que a gente tem
milenar ditado popular que cen- é de ajudar as pessoas, mas se
tenas de brasileiros reservaram você for ajudar todo mundo, a
um período do dia ao longo da se- pessoa acaba ficando lisa de nomana para fazer uma “fezinha” vo”, afirma.
Saindo da teoria para a prátina Mega-Sena da Virada. Como
já virou tradição, hoje (31), últi- ca, seu Agenor da Silva é daquemo dia do ano, a loteria vai sor- les que empregam no dia a dia o
tear o prêmio não cumulativo de famoso dito “a esperança é a úlR$ 300 milhões, número que des- tima que morre”. O aposentado,
perta desejos e sonhos nos apos- hoje com 69 anos, é apostador
tadores, que vislumbram entrar de loteria desde 1966, e mantém
em 2021 com pé direito e o bol- a fé que um dia a sorte baterá
em sua porta.
so cheio.
“Desde os 15
Para ter-se
Investir em imóveis,
anos que eu jouma noção da
go, toda semamagnitude do fundos de investimento
na, mas nunmontante,com e ações são algumas
indicações
do
que
fazer
ca ganhei. Mas
os R$ 300 mimantenho a
lhões é possí- com parte do prêmio
esperança, se
vel comprar
cerca de 6.300 carros popula- não arriscar é pior”.
Já Paulo Sérgio, que mora de
res, como o Fiat Uno. No caso de
imóveis, seria possível comprar aluguel, pensa em recorrer até a
aproximadamente 689 aparta- ajuda profissional para não cormentos de 110 metros quadrados, rer o risco de administrar mal
com valor médio de R$ 434.830, o dinheiro. “Tem muita gente
no Pina, hoje o metro quadrado que já ganhou e acabou com o
dinheiro todinho ou não soube
mais caro do Recife.
Mesmo desempregada, Valquí- o que fazer com ele. Eu pediria
ria Félix, de 41 anos, planeja des- ajuda de outras pessoas para potinar parte do dinheiro para aju- der dar certo”.
dar um asilo de idosos no bairro
do Arruda, Zona Norte do Reci- GESTÃO
fe. “Eu daria meu dízimo à casa Não é difícil ouvir histórias de
do Senhor como já venho dando pessoas premiadas que não soue gostaria muito de ajudar o asi- beram lidar com a administralo. O meu desejo seria comprar ção das finanças, como atesta
JÚLIA RODRIGUE S
local@diariodepernambuco.com.br

“Q

Ajudar a família, doações e viagens são alguns dos planos para quem está apostando
o consultor econômico financeiro e diretor do Cedepe Business School, Tiago Monteiro.
“A primeira grande coisa é pés
no chão para não tomar nenhuma decisão nos primeiros dias.
É surreal imaginar essa quantia
de dinheiro caindo na conta de
um dia para o outro, e se a pessoa não tiver estabilidade emocional pode gerar uma série de
conflitos internos”, emenda, ao
passo em que sinaliza a importância do vencedor(a) esperar
ao menos 15 dias para decidir
o que fará com o valor.
Por outro lado, há uma série

de investimentos que podem
ser acionados para utilizar de
forma saudável a quantia premiada. Um exemplo é o setor
imobiliário, principalmente
se aplicado com o prédio ainda na planta.
Outra opção, é aplicar a receita na poupança, podendo render
anualmente ao aplicador cerca
5%, o que representa aproximadamente R$ 15 milhões por ano
e cerca de R$ 1,2 milhão mensalmente. Fundos de investimento e ações também são recomendados para quem deseja
aumentar o rendimento.

“Tem muita gente que já
ganhou o prêmio e acabou
com o dinheiro todinho ou
não soube o que
fazer com ele”
Paulo Sérgio,
apostador
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