domingo 3/9/2017
GP da Itália de Fórmula 1

Palmeiras

ão
aç
ulg

Em Monza, britânico
conseguiu sua 69ª
pole e superou
Schumacher P16

Corinthians

Após 1º gol,
Hyoran quer
mais cinco

Fim da linha!
Cristian vai
para o Grêmio

Gol contra o São Paulo faz
atacante traçar metas: ‘Dez
partidas e cinco gols até o
fim do ano seria bom’, diz P10

Afastado, volante vai para
o Tricolor gaúcho. E quando
empréstimo acabar, ele não
será mais atleta do Timão P12
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Div

Hamilton torna-se
recordista isolado
de poles
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Reprodução

Após ejacular sobre uma passageira e ser solto pelo juiz

Homem é preso
após cometer novo
abuso em ônibus
Dias após protagonizar caso que causou comoção pública, quando foi solto
depois de ter ejaculado sobre uma mulher, Diego Ferreira de Novais, 27 anos,
voltou a abusar de uma passageira na mesma região da Avenida Paulista e foi
novamente preso. Audiência de custódia para definir futuro dele será hoje P4
Créditos falsos

Bernardo Velasco

Um príncipe
também na
vida real

São Mateus, onde impera o latrocínio
Bairro lidera os casos de roubo seguido de morte. Tipo de crime teve alta de 41% em SP P4
Fotos de Nelson Coelho/Diário SP

Cinco presos
por fraude do
Bilhete Único P4

Insegurança pública na Zona Leste

Sapopemba

Idoso morre ao
ser atropelado
em calçada P6
Lava Jato

JBS delata
Bendini e chama
Temer de ladrão

Ator diz ser romântico e
determinado como Enrico
em ‘Belaventura’ P19

Novas delações acusam
Aldemir Bendini; Joesley
Batista ataca Temer P6

Divulgação

nossos colunistas
Esplanada Briga

entre Sarney e
bancada ruralista
racha a base P6

Flávio Ricco

Copa da Rússia
antecipa a nova
‘Malhação’ P23
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