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O haver

Lotofácil faz novo
milionário no Estado
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m “Feito um Vendaval”, Affonso Romano de Sant'Anna escreveu sobre a paixão. Eis um trecho desse texto:
“Há gente que vive se inventando paixões para viver.
E há gente que organiza toda a sua vida em torno de uma única e consumidora paixão.”

E

Mesmo apaixonada pela língua “daqui a” (e não “daqui há”), há a
portuguesa, há gente que vive indicação de futuro (Exemplo:
com dúvidas quanto ao uso do Somente a verei DAQUI A dois
verbo haver. Esse verbo aparece anos.). Já no tempo passado,
duas vezes no fragmento acima ocorre o uso de haver (Exemplo:
do poeta/cronista mineiro e fre- Não a vejo HÁ dois anos.).
quentemente no dia a dia.
HAJA VISTA. Essa expressão
Como já se disse
significa “ve ja(nesta coluna, a dúvise)”. Com “haver” e
da é importante. E o
“ v i s t a ” , ex i s t e m
emprego do verbo
três construções
haver provoca muipossíveis: 1. Haja
tas delas. Por esse
vista os desafios
motivo, na dúvida,
(com “haja” i nvanão avance. Pare e
riável). 2. Haja vista
pergunte. Jamais
aos desafios (com
continue um texto
inclusão de “a” dequando existir a
pois de vista, em
possibilidade de
“ao s”). 3. Hajam
desvio da norma
vista os desafios
culta da língua.
(com a concordânNas informações
cia com a palavra
abaixo, os seis itens
que se segue ao vodividem-se em dois
cábulo vista, “desablocos. Os três prifios”). Percebe-se,
Os termos
meiros são voltados
pois, que a palavra
“a” e “ver”
à grafia de palavras e
vista nunca varia ao
expressões. Os três
fazem parte lado do verbo haseguintes, à flexão
r.
da construção veHÁ
verbal/nominal.
DE HAVER.
AJA. Com o mes“nada a ver”. Que não se estranhe
mo som, as palavras
repetição do
Nesse caso, essa
“aja” e “haja” converbo haver. A exfundem algumas
não existe o pressão está correta
pessoas. Trata-se de
e tem dois sentidos:
verbo haver
dois verbos. Sem
1. Há de fazer
“h”, “aja” é o verbo
(Exemplo: Há de
(Erro: nada
agir: (que) eu aja e
haver cinco anos
há ver)
(que) ele aja. Com
que ele faleceu.). 2.
“h”, “haja” corresHá de existir
ponde à flexão do verbo haver. (Exemplo: Há de haver outra soAgora, que todos ajam com aten- lução para o problema.).
ção e que não haja erros.
SINGULAR. Há situações em
A VER. Os termos “a” e “ver” que o verbo haver ficará no sinfazem parte da construção “nada gular: 1. Sentido de existir
a ver”. Nesse caso, não existe o (Exemplo: Havia muitos probleverbo haver (Erro: nada há ver). mas.). 2. Sentido de acontecer,
Apesar dessa informação, se ain- ocorrer (Exemplo: Havia muitas
da houver dúvida, substitua-se reuniões.). 3. Sentido de fazer,
“nada a ver” por “nenhuma rela- decorrer (Exemplo: Havia dez
ção” (Exemplo: O título não tinha anos.). Com esses sentidos, o aunada a ver/nenhuma relação xiliar desse verbo também não
com o texto.).
varia (Exemplos: 1. Não PODE
DAQUI A. Novamente, o ter- haver rasuras na redação. 2. VAI
mo “a” provoca dúvida por causa haver muitos problemas. 3. HÁ
da existência do verbo haver. Em de haver muitas soluções.).

MOSTRA (DA) SUA LÍNGUA

Toque de letra

Curiosidade

MAMÃO (O FRUTO). A palavra mamão formou-se a partir do
aumentativo de mama. Assim,
quem tem uma mama grande
também tem um mamão.

SALADA. Na sobremesa, depois do almoço ou jantar, pode-se
sugerir uma salada de frutas. Salada deriva-se de sal, mas, com
frutas, nela hoje se coloca açúcar.
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Aposta foi feita em
uma casa lotérica
de Linhares. Sortudo
acertou 15 números
e faturou prêmio
de R$ 1,8 milhão
Laís Queiroz
ma aposta de Linhares,
Norte do Estado, faturou a
bolada de R$ 1.843.775,56
no concurso 1074 da Lotofácil, que
teve sorteio realizado ontem em
Nova Veneza, Santa Catarina.
Foram computados 15 acertos
no bilhete. Outra aposta, realizada
no município de Barra do Garças,
no Mato Grosso, também foi premiada com o mesmo valor.
Os números sorteados foram:
01-04-07-08-09-10-11-13-17-20-2122-23-24-25.
A faixa 14 acertos contemplou
1.067 apostadores com R$ 833,03
cada. Outras 22.038 pessoas ganharam na faixa 13 acertos, e cada
uma vai receber R$ 15.
A aposta premiada na Lotofácil
1074 não é o primeiro prêmio milionário pago no Espírito Santo
neste ano.
No último dia 13 de março, um
apostador de Vitória ganhou R$
2.620.762,34 no concurso 3437 da
Quina. Foi o segundo maior prêmio da Quina já pago no Estado.
Em agosto de 2012, um apostador de Linhares faturou R$ 2,4 milhões no concurso 2960 da Quina.
Já a Mega-Sena pagou prêmios
maiores a apostadores do Estado.
Em 23 de novembro do ano passa-

U

APOSTADOR preenche bilhete de loteria: prêmios milionários
do, um bilhete de Montanha, no
Norte do Estado, acertou sozinho
as seis dezenas do concurso 1550.
O prêmio foi de R$ 23.634.735,21.
Outro prêmio da Mega-Sena saiu
para um apostador da Loteria Pinte
a Sorte, em Jardim Camburi. O
prêmio foi de R$ 23.232.379,04, em

outubro de 2013, no concurso 1537.
Em fevereiro de 2013, o concurso
1470 da Mega-Sena pagou para cada um dos ganhadores prêmio de
R$ 9.438.162,39. Uma das apostas
ganhadoras foi de Iúna, no Espírito
Santo, e o outra de Córrego Novo,
Minas Gerais.

OUTRAS PREMIAÇÕES

Mega-Sena
> UM APOSTADOR de Montanha, Nor-

te do Estado, acertou sozinho, em
novembro de 2013, as seis dezenas
do concurso 1550. O valor do prêmio
foi de R$ 23.634.735,21.
> O PRÊMIO do concurso 1537 saiu para um apostador de Jardim Camburi.
O valor foi de R$ 23.232.379,04, em
outubro de 2013.
> EM FEVEREIRO de 2013, o concurso
1470 pagou para cada um dos ganhadores R$ 9.438.162,39. O prêmio saiu para dois ganhadores, um
de Iúna, no Estado, e o outro de Córrego Novo (MG).
> R$ 3,2 MILHÕES foram pagos no
concurso 1412, que saiu para um
apostador de Colatina, Noroeste do
Estado, em agosto de 2012.

Quina
> EM FEVEREIRO deste ano, um apos-

tador de Vila Velha acertou a Quina
3407 e faturou R$ 508.895,81.
> OUTRA aposta premiada, do concurso 3344 da Quina, saiu para Vitória e
Brasília. Cada apostador recebeu R$
265.752,62, em novembro de 2013.

Fezinha
Dupla Sena paga mais de
R$ 1 milhão a ganhador
A Dupla Sena 1293 vai pagar prêmio no valor de R$ 1.305.775,85 a
um ganhador do Distrito Federal,
que acertou os números da sorte da
faixa principal do primeiro sorteio.
Na faixa quina deste sorteio, 57
apostadores vão receber, cada um,
R$ 2.075,27.
O segundo sorteio não teve ganhador na faixa sena. Já a quina vai
pagar R$ 3.815,81 a cada um dos 31
ganhadores.
A Quina 3520 não teve ganhadores na faixa principal de premiação
e ficou acumulada no valor de
R$ 1.127.024,34.
A quadra contemplou 55 apostadores, que vão receber R$ 7.972,93
cada.
O terno saiu para 4.436 apostadores, que vão receber prêmio de
R$ 141,21 cada.

DUPLA SENA Concurso 1293
Primeiro sorteio

09 - 14 - 17 - 24 - 37 - 46
Segundo sorteio

05 - 16 - 20 - 27 - 41 - 49
QUINA
Concurso 3520

04 - 21 - 47 - 59 - 79
LOTOFÁCIL
Concurso 1074

01 - 04 - 07 - 08 - 09
10 - 11 - 13 - 17 - 20
21 - 22 - 23 - 24 - 25

