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DIÁRIO DE S. PAULO - sábado / 19 DE Agosto DE 2017

dia a dia

LOTERIAS
MEGA-SENA

Concurso 1959 (16/8)

Sena:
R$ 21.061.112,37 (acumulou)
Quina: R$ 19.568,67 (94 ganhadores)
Quadra: R$ 566,45 (4.639 ganhadores)

QUINA
Concurso 4459 (18/8)

06
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28

74

FEDERAL

Extração 05206 (16/8)

25933
56725
02437
78951
75940

350.000,00
18.000,00
15.000,00
12.000,00
10.888,00

TIMEMANIA

Concurso 1071 (17/8)

05 12 20 23 50 66 76

LOTOMANIA

Concurso 1789 (18/8)

20 acertos:
19 acertos:
18 acertos:
17 acertos:
16 acertos:
15 acertos:

11 13
26 30
54 55
74 82

R$ 5.036.107,44 (acumulou)
R$ 17.310,52 (18 ganhadores)
R$ 1.370,46 (203 ganhadores)
R$ 110,02 (1.770 ganhadores)
R$ 18,25 (10.667 ganhadores)
R$ 4,45 (43.712 ganhadores)

LOTOFÁCIL
Concurso 1552 (18/8)

02 03 07 08 09
12 14 15 16 19
20 21 22 24 25
15 acertos:
14 acertos:
13 acertos:
12 acertos:
11 acertos:

Normalização está prevista para hoje

R$ 359.145,75 (6 ganhadores)
R$ 1.347,64 (492 ganhadores)
R$ 20 (14.875 ganhadores)
R$ 8 (178.279 ganhadores)
R$ 4 (965.407 ganhadores)

DUPLA-SENA

jeniffer.mendonca@diariosp.com.br

O homem de 23 anos que furtou uma van escolar com duas
crianças a bordo na quintafeira, em Osasco, região metropolitana, teve a prisão em
flagrante convertida em preventiva após audiência de
custódia ontem. Ele responderá por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e furto de veículo.
O crime ocorreu quando o
motorista Luiz Carlos Lamonde, 48, havia estacionado o veículo em frente a uma
escola. “Quando coloquei as
duas crianças, percebi que a
van começou a se mexer e vi
um rapaz sentado no lugar do
motorista. Não tive o que fazer, foi tão rápido que ele saiu
com o freio de mão puxado e
a porta ficou aberta”, contou.
Ele ainda disse que saiu
correndo atrás do veículo
“para não perder de vista”.
Segundo informações do
boletim de ocorrência, o acusado passou em alta velocidade por uma viatura da Polícia Militar e colidiu com diversos veículos até chocar-se
contra um poste na Rua Ma-

Comboio sai
dos trilhos e
paralisa linha
Trecho entre estações ficou
paralisado durante todo o dia

Reprodução

Time do coração: GrÊmIO/rs
7 acertos: R$ 3.401.375,04 (acumulou)
6 acertos: R$ 15.438,66 (6 ganhadores)
5 acertos: R$ 598,78 (221 ganhadores)
4 acertos: R$ 6 (3.701 ganhadores)
3 acertos: R$ 2 (35.230 ganhadores)
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57 70 72

Com sinais de embriaguez, acusado furtou veículo escolar na hora em
que motorista colocava duas meninas, de 2 e 5 anos, dentro da van
Jeniffer Mendonça

Quina: R$ 1.379.324,68 (acumulador)
Quadra: R$ 3.056,98 (136 ganhadores)
Terno: R$ 86,36 (7.239 ganhadores)

1º
2º
3º
4º
5º

Homem que furtou van
com crianças é preso
Reprodução

08 21 27 35 43 56

CPTM

POLÍCIA / OSASCO

Familiares e amigos fazem campanha para consertar o veículo

riano Jatate Marcondes Ferraz, no Centro de Osasco.
BÊBADO e sem memória/ O
indiciado apresentava sinais
de embriaguez e, questionado pelos policiais, alegou
que não se lembrava do que
havia acontecido. As meninas de 2 e 5 anos não sofreram ferimentos, mas foram
levadas ao Hospital Municipal de Osasco para avaliação.
Ontem, Lamonde não foi
trabalhar. Ele atua como

motorista há 17 anos e, segundo ele, a perspectiva é
alugar um outro veículo para
retornar às atividades na
próxima semana.
“Eu ainda estou pagando
as prestações da van e não sei
se ela poderá ser consertada”, desabafou.
Amigos e familiares estão
fazendo uma campanha de
financiamento coletivo para
bancar o conserto ou aquisição de um novo veículo
para o motorista trabalhar.

Três de um comboio com
cinco locomotivas, da empresa de cargas MRS, descarrilou às 23h15 de quinta-feira e
impediu o funcionamento do
trecho entre as estações Baltazar Fidélis e Francisco Morato
da Linha 7-Rubi, da CPTM.
A previsão é de que a linha se
normalize completamente
apenas hoje. Ontem, a operação aconteceu entre os trechos
Luz e Baltazar Fidélis e entre
Francisco Morato e Jundiaí. O
Paese (ônibus) foi acionado.
Uma das vias seria liberada
na tarde de ontem, mas problemas técnicos atrapalharam o trabalho. A CPTM alega
que o compartilhamento com
trens de carga prejudica a malha.
“Somente após o governo federal construir o Ferroanel as linhas
poderão passar a ser usadas exclusivamente para passageiros.”

LINHA 7-RUBI

03 05 15 28 44 46

Ambulante sofre agressão de GCMs

05 06 19 20 32 42

Vendedores teriam pulado a catraca da Estação Perus da CPTM e atacado por vigilantes após discussão

Concurso 1682 (17/8)

Sena: R$ 1.866.651,34 (acumulou)
Quina: R$ 3.358,56 (19 ganhadores)
Quadra: R$ 65,46 (1.114 ganhadores)
Sena: (Não houve acertador)
Quina: R$ 4.785,95 (12 ganhadores)
Quadra: R$ 97,75 (746 ganhadores)

JOGO DO BICHO 18/8

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

PTM
9064 - 16
9392 - 23
0633 - 9
9393 - 24
3822 - 6
2304 - 1
129 - 8
PTN
8053 - 14
2715 - 4
6847 - 12
5675 - 19
3576 - 19
6866 - 17
863 - 16

PT
1654 - 14
8383 - 21
2498 - 25
6154 - 14
4059 - 15
2748 - 12
865 - 17
COR
0000 - 0
0000 - 0
0000 - 0
0000 - 0
0000 - 0
0000 - 0
000 - 0

“CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO.
RESULTADO OFICIAL SUJEITO A
CONFIRMAÇÃO JUNTO ÀS FONTES
COMPETENTES.”

Reprodução

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

Um vídeo gravado por um
passageiro e veiculado pelo SPTV, da Rede Globo, ontem, mostrou ambulantes e
desconhecidos sendo agredidos por guardas civis metropolitanos na Estação Perus, da
Linha 7-Rubi, da CPTM.
Segundo a companhia, um
grupo de ambulantes pulou a
catraca da estação para não pagar a passagem na última terça-feira, por volta das 15h45.
Ao serem abordados pelos vigilantes, iniciaram uma discussão e passaram a agredi-los.
No boletim de ocorrência, o
confronto teria começado após
um dos vendedores ter empurrado uma funcionária.
Equipe da GCM, que estava
pelas proximidades, foi acionada e, segundo as imagens
da gravação, desferiu golpes

Corregedoria abrirá inquérito para apurar ações dos GCMs em estação

de cassetete, chutes e empurrou um dos vendedores de
boné, que continuou apanhando mesmo após ter caído
no chão.
Outro homem, de camisa
branca, foi imobilizado e também acabou agredido. Depois, não é possível ver mais o

que acontece, já que o passageiro que gravou as ações estava do outro lado da plataforma e, nesse momento, um
trem passa.
De acordo com informações
do boletim de ocorrência, o
vendedor que teria empurrado uma funcionária saiu com

ferimentos na cabeça, mas
ele não soube dizer quem
teria sido o autor das agressões, já que outros desconhecidos se envolveram na
confusão.
Ele e mais dois funcionários da CPTM foram conduzidos ao 46º DP (Perus), onde o caso foi registrado como lesão corporal. As partes
têm até seis meses para se
apresentarem na delegacia
se quiserem representar.
Por meio de nota, a SMSU
(Secretaria Municipal de
Segurança Urbana) informou que a Corregedoria da
Guarda Civil Metropolitana
vai instaurar inquérito para
“averiguação preliminar
para análise e procedimentos legais cabíveis para conclusão desta apuração”.

