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DIÁRIO DE S. PAULO - domingo / 3 DE Setembro DE 2017

dia a dia

LOTERIAS
MEGA-SENA

Concurso 1964 (2/9)

02 27 32 36 48 50
Sena:
R$ 69.532.846,39 (acumulou)
Quina: R$ 32.635,32 (119 ganhadores)
Quadra: R$ 704,06 (7.880 ganhadores)

Concurso 4472 (2/9)

27

31

57

79

Quina: R$ 2.118.410,53 (acumulou)
Quadra: R$ 6.450,00 (65 ganhadores)
Terno: R$ 113,61 (5.549 ganhadores)

FEDERAL

Extração 05211 (2/9)

76222
15497
58108
43229
05863

1º
2º
3º
4º
5º

700.000,00
36.000,00
30.000,00
24.700,00
20.146,00

TIMEMANIA

Concurso 1078 (2/9)

12 35 44 50 51 62 74

LOTOMANIA

Concurso 1792 (29/8)

04 05
32 43
63 65
78 81

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

06 23
51 53
66 73
83 89

R$ 9.486.857,50 (1 ganhador)
R$ 28.992,38 (14 ganhadores)
R$ 1.425,19 (178 ganhadores)
R$ 139,08 (1.824 ganhadores)
R$ 22,14 (11.453 ganhadores)
R$ 5,13 (49.380 ganhadores)

LOTOFÁCIL
Concurso 1556 (28/8)

01 02 03
08 12 15
19 21 22
15 acertos:
14 acertos:
13 acertos:
12 acertos:
11 acertos:

05 06
16 17
23 25

R$ 962.407,97 (2 ganhadores)
R$ 1.682,53 (352 ganhadores)
R$ 20 (14.066 ganhadores)
R$ 8 (163.895 ganhadores)
R$ 4 (859.129 ganhadores)

DUPLA-SENA

Concurso 1689 (2/9)

19 21 34 36 43 50
Sena: R$ 1.058.644,58 (acumulou)
Quina: R$ 6.406,38 (8 ganhadores)
Quadra: R$ 75,87 (772 ganhadores)

04 08 10 30 36 40

O homem que ejaculou
no pescoço de uma passageira dentro de um ônibus
na última terça-feira foi preso
novamente na manhã de ontem após fazer mais uma vítima, na altura do número 2500
da Avenida Brigadeiro Luís
Antônio, próximo à Avenida
Paulista, no centro.
Segundo a Polícia Militar,
Diego Ferreira de Novais, de
27 anos, se aproximou de uma
mulher que estava sentada
num banco do coletivo e começou a manipular o órgão
genital. A vítima, de 35 anos,
que estava a caminho do trabalho, tentou se esquivar por
duas vezes. Na terceira, ele
colocou o pênis para a fora para esfregar nela e ela gritou. A
vítima ainda tentou sair de
perto, mas Diego segurou sua
perna com força.
O motorista travou as portas do ônibus e chamou a polícia. O cobrador e outros dois
passageiros imobilizaram o
homem até a chegada dos
agentes. Uma outra mulher
que estava no local presenciou a ação e também foi depor na delegacia.
Diego foi preso e encaminhado ao 78º Distrito Policial
(Jardins) onde foi autuado por
estupro consumado, por ter
segurado a perna da vítima
para forçar o ato.
De acordo com o delegado
Rogério de Camargo Nader, o
indiciado confessou o crime.
“Ele disse que tem problemas
psiquiátricos e pediu para
passar por tratamento”, de-

Sena: (Não houve acertador)
Quina: R$ 2.713,29 (17 ganhadores)
Quadra: R$ 74,70 (784 ganhadores)

JOGO DO BICHO 1/9
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

PT
9306 - 2
0512 - 3
0199 - 25
4633 - 9
0744 - 11
5394 - 24
764 - 16
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.”

Diego Novais admitiu o crime. Audiência de custódia acontecerá hoje.

clarou o policial.
Nader fez duas solicitações:
a primeira para que Diego
passe por exames que comprovem insanidade mental. E
“se o juiz não entender que há
insanidade, (pedirei) a prisão
preventiva por ele apresentar
risco à sociedade”. O homem
permaneceu preso e será encaminhado à audiência de
custódia hoje.
O caso de ontem foi a segunda ocorrência em menos
de uma semana cometida pelo homem e a oitava só na região da Avenida Paulista, to-

Agressor tem 17
passagens, 4 delas por
estupro. Só neste ano,
foram seis ocorrências

das em transporte público.
Na última terça-feira, Novais foi preso após ejacular no
pescoço de uma mulher dentro de um ônibus que trafegava pela respectiva avenida,
mas acabou liberado um dia
depois em audiência de custódia. Na ocasião, o juiz José
Eugenio do Amaral Souza Neto, seguindo pedido de relaxamento da prisão pelo promotor, entendeu que não ter
havido “constrangimento
tampouco violência” e, por
causa disso, decidiu que o crime “se amolda à contravenção, e não estupro”.
Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que esta
foi a quarta vez que o indiciado é preso por estupro. Ele já
foi detido 13 vezes por ato
obsceno e ofensivo ao pudor.

Itupeva_ PM mata

SP_

dois homens

Brasil
Ato do PCC?_ Ônibus

é incendiado

Um ônibus foi incendiado
próximo à Universidade do Vale
do Itajaí, em Santa Catarina, na
última sexta-feira. O fretado transportava cerca de 40
universitários quando um grupo
de ao menos seis pessoas
mandou que eles deixassem o
veículo. A Polícia Militar de Itajaí
vai apurar o caso.

Um homem foi preso e dois
morreram após troca de tiros
com um policial militar na noite
de sexta-feira, no bairro de
Barão Boa Vista, em Itupeva,
no interior paulista. Segundo o
BO, o agente teria recebido uma
informação sobre o roubo de
uma caminhonete em Vargem
Grande, no dia 31 do mês passado. Ele teria se aproximado
do veículo e abordado três homens, mas os suspeitos atiraram contra ele, que revidou. Um
servente de 21 anos foi preso.
Outro sem identificação morreu
no local e o terceiro fugiu e foi
encontrado na Santa Casa, em
Vinhedo, sem vida. As armas
foram levadas para perícia.

nnPersonalidades públicas se
manifestaram ontem pelas
redes sociais após a segunda
detenção nesta semana de
Diego Novais, e questionaram
a decisão do juiz José Eugenio
do Amaral Souza Neto, proferida na última quarta-feira.
“Gente do céu, foi preciso
outro constrangimento para
que ele fosse preso? Estuprador, sim, senhor!”, publicou a
jornalista Marília Gabriela.
Na sexta-feira, a Apamagis (Associação Paulista de
Magistrados) e o IDDD (Instituto
de Defesa do Direito de Defesa)
consideraram que o magistrado
sofreu ataques e “linchamento
moral” pela repercussão da determinação. Ambas criticaram a
legislação vigente no que tange
a crimes sexuais.
A Procuradoria-Geral de
Justiça também se posicionou em defesa do promotor
Márcio Takeshi Nakada, cuja
recomendação pela soltura do
indiciado foi acatada pelo juiz.
O Tribunal de Justiça emitiu
nota, afirmando que a decisão
foi tomada “dentro dos limites
da independência assegurada
ao juiz como forma de garantir
a liberdade pública, está sujeita ao controle recursal previsto na própria lei processual”.
O órgão sugeriu iniciar debate
nos próximos dias para mudar
as leis que tipificam os crimes
sexuais.

Cinco homens são presos
por fraude de bilhetes únicos

Cinco homens foram presos na
noite de ontem. Três na estação
Carapicuíba da CPTM e dois em
Perus, na Zona Norte, por fraude
de bilhetes únicos. Segundo a
SSP, 764 cartões, um notebook e

um pen drive foram apreendidos
na operação por policiais do Deic.
A SPTrans informou que 4.649
bilhetes com montante de R$ 1,5
milhão de créditos falsos foram
confiscados de janeiro a julho.

Divulgação/Deic

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

PTM
4380 - 20
8329 - 8
6812 - 3
4226 - 7
8117 - 5
1864 - 16
481 - 21
PTN
3671 - 18
8643 - 11
0354 - 14
9481 - 21
1620 - 5
3769 - 18
728 - 7

TJ-SP sugere
mudar leis de
crimes sexuais

Reprodução

Time do coração: AVAÍ/SC
7 acertos: R$ 5.513.075,82 (acumulou)
6 acertos: R$ 23.305,49 (5 ganhadores)
5 acertos: R$ 1.008,89 (165 ganhadores)
4 acertos: R$ 6 (3.273 ganhadores)
3 acertos: R$ 2 (33.706 ganhadores)

03
29
62
77

Homem que ejaculou em
mulher é preso de novo
Crime ocorreu em ônibus que trafegava na região da Paulista. Agressor tirou pênis para esfregar em vítima

QUINA
25

SÃO PAULO/VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Polícia Civil apreendeu 764 cartões falsos do Bilhete Único: R$ 1,5 mi

