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Com a pandemia, leitos de 
UTI aumentam 45% no País
O País criou 19,8 mil leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para tratamento da covid-19 durante 
a pandemia, um salto de cerca de 45% em relação às 45,4 mil unidades que funcionavam antes da doença. p2
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Brasil tem 
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com 70,3%
recuperados
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Onyx confessa 
caixa 2 e as-
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Saga ‘Crepúsculo’ ganha um 
novo livro: ‘Sol da Meia-Noite’
Os leitores vão conhecer, agora, o outro lado: a descoberta do 
amor, um amor proibido e imortal, pelo ponto de vista do vampiro. p8 
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Com a pandemia, leitos de 
UTI aumentam 45% no País
O País criou 19,8 mil 

leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva 

(UTI) exclusivos para trata-
mento da covid-19 durante 
a pandemia, um salto de 
cerca de 45% em relação às 
45,4 mil unidades que fun-
cionavam antes da doença. 
Segundo levantamento do 
Conselho Federal de Medi-
cina, no entanto, o aumento 
se deu de forma desigual na 
rede privada e no Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Até fevereiro as unidades 
eram divididas praticamente 
da mesma forma entre a rede 
do SUS e a estrutura privada 
e suplementar, que atende 
22% da população. Cerca de 
44% dessas UTIs exclusivas 
para covid-19 foram criadas 
na rede pública (8.764) e as 
demais estão vinculadas ao 
setor privado e suplementar 
(11.061). Para o levantamen-
to, o CFM utilizou dados do 
Cadastro Nacional de Estabe-
lecimentos de Saúde (CNES), 
do Ministério da Saúde.

A oferta nessa área já vi-
nha crescendo desde 2011. 
O conselho aponta que, an-
tes da pandemia, 14 Estados 
ofertavam menos leitos de 
UTI do que o recomendado 
por especialistas, ou seja, 
de 1 a 3 unidades a cada 10 
mil habitantes. Só o Sudeste 

concentrava 52% das unida-
des da rede pública até o co-
meço do ano. “Já tínhamos 
o sistema à beira do caos 
em muitos lugares. Com a 
pandemia, aconteceu uma 
catástrofe”, afirma Donizet-
ti Giamberardino, primeiro 
vice-presidente do CFM. 
“Em Estados onde a rede era 
insuficiente, esperamos que 
sejam mantidos os leitos.”

O conselho estima, no en-
tanto, que cerca de 20% dos 

leitos criados no SUS operam 
em hospitais de campanha 
- cujas estruturas já come-
çam a ser desmontadas em 
lugares como Manaus e São 
Paulo. Hoje, no País, 30% 
dos leitos de UTI são exclu-
sivos para tratamento da 
covid-19. Em seis Estados 
esses espaços representam 
mais de 40% da oferta total 
de unidades para tratamen-
to de pacientes graves, inde-
pendentemente da doença. 

O maior porcentual , de 46%, 
está no Piauí. Em São Paulo, 
são 29% dos leitos.

O CFM aponta ainda que 
96% dos espaços criados 
para pacientes graves da 
pandemia são de atendi-
mento adulto e sete Esta-
dos sequer têm leitos pedi-
átricos desse tipo no SUS: 
Acre, Amapá, Espírito Santo, 
Goiás, Maranhão, Minas e 
Sergipe. Procurado para co-
mentar o levantamento, o 

Ministério da Saúde não se 
manifestou - mas informou 
ontem, em entrevista, que 
financia 11.353 leitos exclu-
sivos da covid-19 no Brasil.

Cada um recebe uma diá-
ria no valor de R$ 1.600. Para 
o CFM, a diferença de número 
de leitos financiados pelo go-
verno federal daqueles apre-
sentados no levantamento 
se explica porque os dados 
do cadastro nacional estarem 
disponíveis apenas até junho.

Patrícia Cruz

Covid-19: 
Brasil chega 
a 2,8 milhões 
de casos, 
70,3% estão 
recuperados

Desde o início da pan-
demia, 2.801.921 de bra-
sileiros contraíram o vírus. 
O total de mortes chega a 
95.819. Há 3.600 óbitos 
em investigação. Nas últi-
mas 24 horas, foram regis-
trados 51.603 novos casos 
confirmados de covid-19 
e 1.154 mortes relaciona-
das à pandemia do novo 
coronavírus. Os números 
estão no balanço diário 
de hoje (4) publicado pelo 
Ministério da Saúde.

De acordo com o mi-
nistério, 1.970.767 pes-
soas já se recuperaram 
da covid-19 e 735.335 
pacientes estão em 
acompanhamento. 

A taxa de letalidade (nú-
mero de mortes pelo total 
de casos) ficou em 3,4%. 
A mortalidade (quantida-
de de óbitos por 100 mil 
habitantes) atingiu 45,6. 
A incidência dos casos de 
covid-19 por 100 mil habi-
tantes é de 1.333,3.

Aos sábados, domin-
gos e segundas-feiras, 
o número registrado 
diário tende a ser me-
nor pela dificuldade de 
alimentação dos bancos 
de dados pelas secreta-
rias municipais e estadu-
ais. Já às terças-feiras, o 
quantitativo em geral é 
maior pela atualização 
dos casos acumulados 
aos fins de semana.

O Brasil mantém-se 
como segundo no ranking 
mundial em casos e mor-
tes relacionados à pan-
demia. A liderança é dos 
Estados Unidos. De acor-
do com o mapa da uni-
versidade Johns Hopkins, 
o país possui 156.426 
mortes e 4.758.028 casos 
acumulados.

Os estados com mais 
mortes por covid-19 são: 
São Paulo (23.702), Rio 
de Janeiro (13.715), Ce-
ará (7.806), Pernambuco 
(6.717) e Pará (5.799). Os 
com menos falecimen-
tos pela pandemia são 
Tocantins (408), Mato 
Grosso do Sul (432), Ro-
raima (528), Acre (545) e 
Amapá (581).

Curso Básico de 
Libras on-line está 
com inscrições abertas

Prefeitura de Aparecida de Goiânia 
divulga 386 vagas de empregos

A professora Kamila Mar-
ques, em parceria com As-
sociação Cultural Cerrado 
Amazônico (Acerca), abriu 
inscrições para o Curso Bási-
co de Libras. As aulas serão 
100% online e garante certi-
ficação ao final.

Segundo a professora, o 
conteúdo envolve o conheci-
mento e prática do alfabeto 
manual e números, inclusão 
social e Libras, introdução ao 
aprendizado da Libras, sinais 
de cumprimentos, adjetivos, 
família, advérbios (de tempo/
afirmação/negação/dúvida), 
animais, alimentos, vestuário 

e objetos pessoais, móveis, 
além de simulações de diálo-
gos e noções de conversação. 
A atividade ainda contempla-
rá duas aulas extras de Tea-
tro, para trabalhar expressão.

As aulas virtuais serão mi-
nistradas pela professora Ka-
mila Marques, que é educa-
dora e intérprete de Libras. 
Kamila também atua como 
atriz e pesquisa as relações 
entre Libras e teatro como 
forma de aquisição da língua 
de sinais para ouvintes. Re-
aliza a tradução simultânea 
em Libras de diversos espe-
táculos teatrais e de dança.

O Sistema Municipal 
de Empregos de Apare-
cida de Goiânia (SIME) 
divulgou 386 novas opor-
tunidades de trabalho 
nesta semana. Há vagas 
para áreas como auxiliar 
de linha de produção, 
técnico em enfermagem, 
consultor de vendas, mo-
torista, entre outros. Para 
se candidatar, o interes-
sado deve deve agendar 
atendimento presencial 
no endereço eletrônico.  

Ao acessar o link, o 
candidato deve escolher a 
opção Agendamento SAC, 
onde será encaminhado 

para a janela da busca de ser-
viços. Em seguida, deve sele-
cionar VAGAS DE EMPREGO 
NO SISTEMA MUN. DE EM-
PREGO – SIME, nº 60.

No dia e horário agendados, 
o trabalhador deve comparecer 
às duas unidades do Serviço 
de Atendimento ao Cidadão 
(SAC) na Cidade Administrati-
va (Avenida Gervásio Pinheiro, 
APM, Setor Solar Central Park 
– Térreo) e na do Parque Flam-
boyant (Avenida Bela Vista, 
s/n Praça João Natal de Almei-
da – CEU DAS ARTES – Parque 
Flamboyant). O interessado 
em concorrer a uma das vagas 
de emprego deve apresentar 

documentos como RG, CPF, 
carteira de trabalho, compro-
vante de endereço e informar 
um telefone para contato.

Caso exista vaga disponí-
vel para o perfil, o trabalha-
dor receberá uma carta de 
encaminhamento para rea-
lizar a entrevista de empre-
go na empresa contratante. 
Se não encontrar a vaga, o 
interessado pode acessar o 
site novamente e agendar 
uma nova busca presencial, 
pois as oportunidades são 
atualizadas diariamente pela 
Central de Captação de Va-
gas. Mais informações pelo 
telefone: 3238-6774
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Caiado oficializa Secretaria da 
Retomada e anuncia primeiras ações
Em cerimônia realiza-

da no Palácio das Es-
meraldas, na manhã 

desta terça-feira (4/8), o 
governador Ronaldo Caiado 
oficializou a criação da Se-
cretaria da Retomada, cria-
da para para diagnosticar 
e propor soluções para os 
problemas causados durante 
a pandemia. Trata-se da pri-
meira estrutura de Estado no 
Brasil, com status de secreta-
ria, voltada especificamente 
à recuperação da economia 
no pós-pandemia.

“A retomada não tem o 
objetivo da vaidade, mas de 
planejamento, com solida-
riedade e amor ao próximo. 
Nossa gestão é feita com 
espírito público, onde todos 
os homens e as mulheres 
que compõem o governo 
têm dois órgãos que fun-
cionam entrelaçados, muito 
fortes: o cérebro e o cora-
ção. Diferentes de outros, 
que tinham o cérebro ligado 
ao seu próprio bolso”, frisou 
o governador que considera 
esta uma de suas maiores 
missões no decorrer de 1 
ano e 7 meses de governo. 

“Fomos o primeiro Estado 
do País a tomar essa decisão 
para, com uma junção de es-
forços, podermos estender 
a mão ao cidadão, para que 
ele possa amanhã comandar 
a sua própria vida. Tem exi-
gido de todos nós uma de-
dicação e um carinho muito 
grande”, completou Caiado.

União, colaboração e in-
tegração serão os pilares 
que vão sustentar a Secreta-
ria da Retomada, conforme 

colocou, instantes antes da 
posse o ex-subsecretário de 
Fomento e Competitividade 
da Secretaria de Indústria e 
Comércio (SIC), César Mou-
ra, que a partir de agora 
será o responsável pela 
pasta. “Desde o começo da 
pandemia, ficou claro para 
todos nós que a realidade 
mudaria de forma drástica 
e muito rápida, e não po-
demos ficar parados. Será 
nosso papel criar conexões, 

acelerar a retomada do Es-
tado de Goiás. Vamos traba-
lhar para identificar oportu-
nidades e firmar parcerias, 
com foco nas regiões mais 
afetadas”, detalhou.

A presidente de honra 
da Organização das Volun-
tárias de Goiás (OVG) e co-
ordenadora do Gabinete de 
Políticas Sociais,  primeira-
-dama Gracinha Caiado, o 
momento é de unir esforços 
para superar os próximos de-

safios. “Todos sabemos que 
por onde esse vírus passou, 
deixou sequelas. Então, vo-
cês vejam a minha alegria de 
hoje estarmos aqui, tratan-
do da retomada do Estado 
de Goiás. Isso é maravilhoso 
porque nós sabemos o quan-
to Goiás é rico, tem capaci-
dade. Então, eu não poderia 
deixar de fazer esse cum-
primento, Ronaldo, quando 
você me disse: ‘Vamos criar 
a Secretaria da Retomada, 

porque Goiás vai saber sair 
disso’”, completou.

Ao fazer uso da palavra, 
o vice-governador Lincoln 
Tejota se solidarizou com as 
famílias enlutadas no Esta-
do. Afirmou que, em um mo-
mento “sombrio como este”, 
a falta de perspectivas se tor-
na um agravante. Mas que 
elas, assegurou, serão ven-
cidas com ações a exemplo 
desta determinação de Caia-
do que criou a Secretaria de 

Retomada. “Temos que dar 
resposta rápida aos goianos, 
além de proteger o povo, a 
Saúde e a Economia.” Tejota 
destacou a sinergia que exis-
te nas pastas da Administra-
ção Estadual neste sentido. 
“Entendemos que o governo 
tem que ser uno. Este mo-
mento não atinge só o em-
presário, atinge a todos nós. 
Por isso é importante mãos 
dadas. Juntos podemos mui-
to mais”, completou.

Reprodução

MARCELO CASAL JR. 

Onyx confessa caixa 2 e assina acordo com PGR
A Procuradoria-Geral da 

República (PGR) encaminhou 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) nesta segunda-feira um 
acordo sigiloso assinado com 
o ministro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni, em que o político 
confessa ter cometido o crime 
de caixa 2. Ele se comprome-
teu a pagar R$ 189.145,00 
como multa para que a inves-
tigação seja encerrada. 

O acordo de não-persecu-
ção penal (ANPP) ainda pre-
cisa ser analisado pelo relator 
do caso no Supremo, ministro 
Marco Aurélio Mello, para ter 
sua validade confirmada. Se 
homologado, impedirá Onyx de 
ser punido e enquadrado na Lei 
da Ficha Limpa, a qual estaria 
sujeito caso a investigação re-
sultasse em condenação. 

Trata-se da primeira vez 

que a PGR assina um acordo 
deste tipo, que foi introduzido 
na legislação brasileira após 
a sanção do chamado paco-
te anticrime, proposto pelo 
ex-ministro da Justiça Sérgio 
Moro no ano passado. O mo-
delo aprovado pelo Congresso, 
no entanto, é baseado numa 
proposta do ministro Alexan-
dre de Moraes, do Supremo. 

Pela lei, esse encaminha-
mento jurídico é permitido em 
certos tipos de crimes quando 
a pena mínima é inferior a qua-
tro anos, “desde que necessá-
rio e suficiente para reprova-
ção e prevenção do crime”. 

Onyx Lorenzoni admitiu 
ter recebido doações não 
contabilizadas do grupo que 
controla a empresa JBS em 
valores somados de R$ 300 
mil, sendo R$ 100 mil nas 

eleições de 2012 e R$ 200 
mil nas eleições de 2014. O 
caixa 2 foi revelado nos acor-
dos de colaboração premia-
da de delatores da JBS. 

Logo após a delação da 
JBS sair, em maio de 2017, 
Onyx Lorenzoni admitiu ter 
recebido apenas um dos dois 
pagamentos, o de R$ 100 mil, 
e negou o outro. Na ocasião, 
ainda deputado federal, ele 
pediu desculpas. O fato foi 
lembrado por Moro, ex-juiz 
da Lava Jato, pouco após ter 
sido convidado para o cargo, 
quando foi questionado so-
bre a delação que atingia o 
futuro colega de ministério. 
“Ele já admitiu e pediu des-
culpas”, disse na ocasião. 

A investigação sobre o 
caso estava em um impasse, 
uma vez que faltava o Supre-

mo decidir sobre um recurso 
da defesa que buscava impe-
dir o envio do caso à primeira 
instância. Os R$ 189 mil cor-
respondem a nove salários lí-
quidos do político. A Procura-
doria-Geral da República não 
informou como se chegou a 
esse valor de multa. 

Nos bastidores da PGR, o 
caso é descrito como impor-
tante e pode ser o primeiro 
de outros acordos de não-
-persecução penal que o ór-
gão espera firmar. 

Daniel Bialski, advogado 
de Onyx Lorenzoni, disse 
que aguarda a confirmação 
do acordo pelo Supremo. O 
advogado afirmou que o mi-
nistro da Cidadania utilizará 
um empréstimo para fazer 
o pagamento, aguardando 
por enquanto a decisão do 

relator na Corte, ministro 
Marco Aurélio Mello. 

“Diante da nova legislação 
processual e com a intenção 
do ministro em solucionar 
isso de uma vez por todas, foi 

postulado junto à PGR o acor-
do de não-persecução penal. 
Agora esperamos que o Su-
premo homologue o acordo 
e a causa seja extinta”, disse 
o advogado de Onyx. 
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Brasileira em Beirute achou que 
explosões fossem terremoto

AS explosões na re-
gião portuária de 
Beirute que dei-

xaram ao menos 73 mortos 
e quase 4 mil feridos na tarde 

desta terça-feira (4/8) parece-
ram “um terremoto”, contou 
a brasileira Catharina Ghous-
sein, 23 anos, ao Estadão. 
Moradora de um bairro locali-

zado a cerca de sete quilôme-
tros de distância do Porto, no 
subúrbio da cidade, Catharina 
estava na sala de casa quando 
sentiu os tremores. “Minha 

mãe acordou e começou a 
ficar desesperada. Ouvimos 
um barulho que parecia de 
avião, achei que Israel tinha 
atacado o país”, conta.

Muitas casas do bair-
ro tiveram vidros e portas 
quebradas. “Saímos para o 
balcão para ver a situação 
dos nossos vizinhos e tinha 

Reprodução

muita gente na rua. Os ani-
mais (de estimação) estavam 
todos estressados”, disse.

As explosões, que ainda 
não tiveram origem determi-
nada, foram ouvidas em vá-
rios bairros da cidade e fora 
dela. No Chipre, uma ilha me-
diterrânea situada a 180 qui-
lômetros a noroeste de Bei-
rute, os moradores relataram 
ter ouvido as duas grandes ex-
plosões em rápida sucessão. 
Hospitais da cidade ficaram 
lotados e chegaram a recusar 
feridos por falta de capacida-
de para atendimento. “A situ-
ação está bem tensa, muita 
gente em Beirute está sem 
casa e tem muitos feridos”, 
conta Catharina. “Os hospi-
tais estão ficando saturados 
de pessoas machucadas”.

Para ela, a explosão deve 
ter grandes consequências nos 
próximos dias. “O país já esta-
va em uma crise econômica 
horrível, e toda a comida e os 
alimentos básicos vinham do 
porto de Beirute”, conta. “Com 
essa explosão, tudo vai piorar. 
Muita gente vai passar fome”.

O Líbano vive um colapso 
econômico segundo o Banco 
Mundial, mais da metade da 
população do país vive hoje 
abaixo da linha da pobreza. O 
governo do país declarou dia 
de luto nacional nesta quarta-
-feira, 5, e adiou o lockdown 
que se iniciaria na quinta.



S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649
-------------------------------
S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848
-------------------------------
HONDA XRE 13/14 azul 
300cc seminova R$12 
.800,00 F:3213-48 48 
whatsapp: 9915-3466
-------------------------------
HONDA CITY 09/10 
cinza 1.5 ex automático 
conservado R$ 40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466

HONDA NEW CIVIC 
08/ 08 cinza 1.8 lxs au:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
NEW CIVIC 07/07 prata 
1.8 lxs automático + cou-
ro R$37.900,00 F:3213-
4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:9915-3466
-------------------------------
NISSAN TIIDA 08/08 
preto 1.8 sl automático + 
teto solar + couro pneus 
novos só R$26.900,00 
F:3213-484 89915-3466

KIA SORENTO 10/11 
prata 2.4 ex automáti-
co 7 lugares revisado ip 
va pago R$ 66.900,00 
F:3213-4848
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
09/10 prata 2.5 le die-
sel 4x2 completa só 
R$61.800,00 F:3213-4848 
whatsapp:9915-3466
-------------------------------
SANTANA 96/97 Pra-
ta 2000 C/ Ar + Dh 
R$8.800,00 F:3213-4848 
Whatsapp:8220- 6898
-------------------------------
NISSAN FRONTIER 
14/14 prata 2.5 platinum 
diesel top automática re-
visada só R$99.500,00 
F:3213-4848

Veículos

 

diariodoestadogo.com.br ANO 12, Nº 2512Goiás, Tocantins e DF, 5 de Agosto de 2020



-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ – 
zinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 suí-
te, 2 coz, 3 ban, AS, su-
íte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
CASA Nova Veneza-GO 
R$125 mil F: (62) 9903-
8386 / (62) 8455-2895
------------------------------- 
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060

CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ – 
zinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

-------------------------------
VENDA

HIDROLÂNDIA
-------------------------------
VENDO ÁGIO de lote 
de Hidrolândia-GO. Setor 
Portal das águas. Lote de 
300m2 (15x20m), bem 
localizado, rua pavimen-
tada, água e nergia elé-
trica. Valor do ágio: R$ 
27.000,00 F: (62) 99961-
4525 (Cássio Maciel)
-------------------------------

ALUGUEL
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

GALPÃO 464 m² c/ me-
zanino Lote 1000 metros, 
perto da BASEC. 
-------------------------------

VENDA
SENADOR 
CANEDO-------------------------------

VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte, 1 banheiro e gara-
gem com 2 vagas. Valor 
R$ 145.000,00 FONE: 
(62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS 
Casa solteira, PVC, bom 
acabamento. Confirmar 
gem com 2 vagas. Valor 
145.000,00 FONE: (62) 
3512-0249
-------------------------------
ST. PEDRO MIRANDA 
Casa solteira, laje, 1 suí-
te, 2 coz, 3 ban, AS, su-
íte, Valor R$146.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. No tamanho 
de 180m², 3 quartos, 1 
suíte. FONE: (62) 3512-
0249

VILA BONSUCESSO 
Casa solteira, laje, bom 
acabamento, casa ava-
liada em R$ 315 mil. No 
tamanho 387m², 6 quar-
tos, 2 suítes, 2 banheiros 
e garagem com 4 va-
gas. Valor R$300.000,00 
FONE: (62) 3512-0249
-------------------------------
VALE DAS BRISAS Casa 
em condomínio fechado, 
laje. Cond Vale das Brisas 
Preumium. Confirmar dis-
ponibilidade. FONE: (62) 
3512-0249

-------------------------------
TRABALHO COMO DIA-
RISTA Josy 98171-3250
-------------------------------
FRANCISCO CONSTRU-
TIR CIVIL fazemos refor-
mas, pintura, manuten-
ção geral, construimos, 
serviço gerais de limpeza 
e jardinagem. Cobrimos 
qualquer oferta do mer-
cado! Ligue e faça o seu 
orçamento, fale com 
o José Francisco F: 62 
99102-5593
-------------------------------
CONTRATA-SE  vende-
dor (a) com experiencia 
em Óptica. Salario fixo + 
comi ssão. Interessados 
enviar curriculo para  car-
losinnve@gmail.com
-------------------------------
LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
LINA Massagem relaxante 
e sensual, anti-stress, es-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
-------------------------------
ACOMPANHANTE
-------------------------------
RUIVA 39 anos, agora 
com amigas de 19 anos. 
Vila Nova F: 99486-4835 / 
99960-3091 / 3991-8621
-------------------------------
ABELE coroa, morena 
clara, bronzeada, 1,65 
m, seios fartos. Realizo 
fantasias. A partir de R$ 
50,00, com local, Centro.
F: (62) 99419-3203/999 
50-3463/ 98502-2483
-------------------------------
LORRANE 19 anos, bran-
quinha, Para homens de 
bom gosto. Hotel/mo tel/
residência. Segunda a sex 
ta a partir das 16:00hs. 
3609-7485 / 98469-1832
-------------------------------
NATASHA 21 anos, bron-
zeada, ruiva. Próximo ao 
Terminal Bandeiras F: 
98487-5745 / 3579-2983
-------------------------------
ADRIANA 39 anos, gos-
tosa safada. Adoro fazer 
sexo oral e meter bem 
gostoso. Isso tudo por 
apenas R$50,00 com local 
(Vila Nova) F: 99461-2970 
/ 3991-8621
-------------------------------
CLÁUDIA coroa comple-
ta. Um preço especial pra 
você com local 8ª avenida 
nº 181 Vila Nova F: 8175-
4591 / 8200-9172
-------------------------------
GABRIELLA venha 
ter momentos de rela-
xamento e prazer com 
uma massagem deliciosa 
3637-7281
-------------------------------
PABLINE gata sem fres-
cura, esperando por você. 
Venha ter momentos dos 
sonhos. 9327-1254
-------------------------------
LAIS bela loira de dar 
água na boca, com local 
discreto 8178-2434
-------------------------------
DEBORA bela mulata, 
atraente, carinhosa F: 
9936-32913 / 3579-2983
-------------------------------
AMANDA morena com-
pleta, oral molhadinho até 
o fim com beijo grego F: 
3579-2983
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Reprodução

Saga ‘Crepúsculo’ 
ganha um novo livro: 
‘Sol da Meia-Noite’

Chega às livrarias de 
todo o mundo nesta terça-
-feira (4/8) O Sol da Meia-
-Noite, novo livro da escri-
tora Stephenie Meyer, que 
fez história com sua saga 
best-seller Crepúsculo. 
Os leitores vão conhecer, 
agora, o outro lado: a des-
coberta do amor, um amor 
proibido e imortal, pelo 
ponto de vista do vampiro 
Edward Cullen, e não mais 
da humana Bella, como 
nos outros volumes.

O Sol da Meia-Noite é 
lançado 15 anos depois 
do primeiro livro da sé-
rie Twilight. Para marcar 
o lançamento da obra, a 
editora Intrínseca sorteia, 
também nesta terça-fei-
ra, o nome de um leitor 
que participará de uma 
conversa com a autora no 
dia 18 de agosto.

Crepúsculo foi um 
dos grandes sucessos do 
mercado editorial dos 
últimos tempos no mun-
do todo, dando origem 
a filmes, fanfics e outras 
sagas de fantasia. O pri-

meiro dos quatro volumes 
foi publicado originalmente 
em 2005. No Brasil, a série 
vendeu mais de 6 milhões 
de exemplares. Os livros que 
a autora publicou depois, A 
Hospedeira e A Química, não 
atingiram o mesmo sucesso 
da história dos vampiros.

O novo livro, O Sol da 
Meia-Noite, mostra Edward, 
interpretado nos filmes por 
Robert Pattinson, inseguro e 
ansioso, conforme Stephenie 
Meyer disse em entrevista ao 
The New York Times. “Edward 
é um personagem muito an-
sioso. Escrever do ponto de 
vista dele me fez ficar mais 
ansiosa, o que foi um dos mo-
tivos pelos quais foi tão difícil 
habitar esta história.

A ansiedade dele, combi-
nada com a minha, se tornou 
potente. Talvez ele comece 
confiante, mas está total-
mente quebrado no final. 
Bella (interpretada nos filmes 
por Kristen Stewart) o quebra 
em pedacinhos. Eu acho que, 
em Crepúsculo, ele parece 
forte e muito seguro de si, 
mas ele não é assim.”

500 Milhas de Indianápolis 
não terá público pela primeira 
vez, após 104 edições

A 104ª edição das 500 
milhas de Indianápolis, 
marcada para dia 23, 

não terá a presença de públi-
co por causa da pandemia do 
novo coronavírus. O anúncio 
foi feito, nesta terça-feira, por 
Roger Penske, dono do circui-
to Indianapolis Motor Spee-
dway, que conta com 350 mil 
lugares, desde janeiro.

A ideia do ex-piloto e atu-
al empresário era permitir a 
entrada de 62,5 mil pessoas 
(25% da capacidade do circui-
to), com a ajuda de um pro-
tocolo de 88 páginas, no qual 
estavam determinados testes 

de temperatura nos portões 
de entrada, distribuição dos 
fãs nas arquibancadas para 
manter distâncias de segu-
rança e o uso obrigatório de 
máscaras. Mas como os ca-
sos de covid-19 continuaram 
a aumentar constantemente 
no estado de Indiana e es-
pecificamente em Marion 
County, onde está localizada 
a pista, Penske decidiu mudar 
de plano. “Foi a decisão mais 
difícil que já tomei em minha 
vida. Compramos o Spee-
dway há menos de um ano, 
um local de grande tradição e 
é importante para a nossa re-

putação fazer a coisa certa.”
A atitude de Penske 

teve o auxílio das autori-
dades médicas de Indiana. 
“Precisamos ser seguros e 
inteligentes sobre isso. Ob-
viamente, queremos partici-
pação total, mas não quere-
mos comprometer a saúde e 
a segurança de nossos fãs e 
comunidade. Também não 
queremos comprometer a 
capacidade de manter uma 
corrida de sucesso”, disse o 
ex-piloto, de 83 anos.

Por causa da pandemia do 
coronavírus, esta será a primei-
ra vez, após 104 edições, que 

a corrida, prevista para 24 de 
maio, não será disputada no 
quinto mês do ano. Uma das 
atrações da prova deverá ser 
o espanhol Fernando Alonso, 
que assinou contrato recente-
mente com a equipe Renault, 
de Fórmula 1. O bicampeão da 
principal categoria do automo-
bilismo busca conquistar a trí-
plice coroa, que consiste reunir 
vencer o GP de Mônaco, as 24 
horas de Le Mans e a corrida 
de Indianápolis. Alonso preci-
sa ganhar a prova dos Estados 
Unidos. O único piloto a con-
seguir este feito foi o britânico 
Graham Hill, em 1972.
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