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Em ano de recorde,
Prius é o novo líder
de vendas dos carros
‘verdes’ Pág. 6
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Jeep 1951 é
receita para
uma vida
social sadia

Entusiasmo.
Steinhoff já
providenciou
pneus mais
altos e largos
para encarar
novos desafios

Com o modelo que tem há 44 anos, o empresário Klaus Steinhoff salva carros encalhados e encara trilhas com jovens em jipes modernos
Thiago Lasco

Quando o empresário Klaus
Steinhoff ouve a campainha tocar e não está aguardando visita, já sabe: a razão do contato
inesperado é o Jeep 1951 que ele
possui há 44 anos.
Se ele está em sua casa na capital, algum admirador viu o jipe
estacionado e quer fazer uma
proposta de compra. Se está em
seu sítio, o estranho está com o
carro encalhado na estrada de
terra e veio pedir auxílio.
Os incautos do primeiro grupo sempre perdem a viagem.
“Meu jipe nunca sofreu colisões, não tem nenhum ponto de
ferrugem e é rigorosamente original. Eu não acharia outro
exemplar tão inteiro”, ele diz.
Já os transeuntes em busca
de ajuda são socorridos por Steinhoff, que aproveita para explorar a valentia do modelo. “É um
‘tratorzinho’. A reduzida dele
tem uma força incrível, puxa
qualquer coisa encalhada.”
O empresário adquiriu o Jeep

Intacto.
Carroceria
não sofreu
colisões e
nem possui
pontos de
ferrugem,
de acordo
com o dono

aos 20 anos de idade e rodou
com ele apenas 15 mil km dos 65
mil km no hodômetro. Costuma colocá-lo em movimento
duas ou três vezes por semana,
para ir à padaria ou jogar
squash, e substitui o óleo do motor a cada seis meses. “Às vezes
ele não roda nem 400 km entre
uma troca e outra.”
Com tantos anos de convivência, ele está mais que habituado
ao jeitão do jipe. “Ele é barulhento, a direção tem um pouco de
folga, mas é um modelo gostoso
e divertido de guiar. Não é um
carro de velocidade, e sim de for-

CAMINHÕES

ça. A 70 km/h, o ruído do motor
de 54 cv já é enorme”, conta.
Um mecânico de confiança,
especialista em carros antigos,
cuida da manutenção e tenta reduzir os vazamentos de óleo
que, de acordo com o dono, são
característicos do modelo. “Minha esposa sempre implicou
com o Jeep, porque deixa a garagem suja”, brinca Steinhoff.
Já uma das filhas do empresário lhe proporcionou uma experiência especial. Ela e sua turma
da faculdade convidaram o pai e
o veterano jipe para uma trilha,
junto com modelos modernos.

CAMINHÕES
MB 1618 3 EIXOS
94/94 carroc. madeira $35mil +
10x R$3.500. (17)98181-3455

SAVEIRO C
PORSCHE BOXSTER S

R$160.000 08/08 Preta, motor
esportivo, perfeito estado. Tratar:

☎(11)99826-2689

16/17 0KM R$ 99.000, vidros
duplo Poli. A blindagem + leve do
mercado. Consulte 0km/ semi novos. (11)3377-7000 truffi.com.br

AGREGA-SE
FIORINO E VAN
Estamos contratando p/início
imediato. Necessário Placa Vermelha – ANTT. Habilitação que
exerce atividade remunerada, CNPJ
– Área de Transporte Micro empree n d e d o r i n d i v i d u a l . Tr a t a r
☎(11)4085-6318 Cadastre-se no
site: www.qualityentregas.com.br
Comparecer a Av. Henry Ford, 1189
- Mooca - São Paulo

CAMINHÕES
11/11, BANCOS vendem dia 04/
01/17 às 10h: MB Axor 4144 12,
Iveco Stralis 600S 14, Ônibus MB
Comil Versatile 11, etc. (19)
3881-7082 vizeuonline.com.br

FORD CARGO 816
R$89.000 12/13 azul, 72mKm.
☎(11)99996-8777/2548-8400

MB 1728
R$80.000 07/08 estado novo,bem conservado, pneus ótimos
☎ (11)99966-9451/4197-9358

CAMINHÕES

VW 26260 TRAÇADO

ÔNIBUS

ÔNIBUS URBANO CAIO

R$75.000 09/09 4 unid. est novo,bem conservado, pneus ótimos
☎ (11)99966-9451/4197-9358

ÔNIBUS

MB 1933
R$80.000 10/10 estado novo,bem conservado, pneus ótimos
☎ (11)99966-9451/4197-9358

“Andamos em caminhos ruins,
com lama até o para-brisa. Meu
carro encalhou algumas vezes,
por causa dos pneus originais
baixos, mas deu conta”, ele diz.
“O pessoal se espantava: como
um jipe de 1951 conseguiu chegar até aqui? Já o Suzuki Jimny
de um deles queimou a fricção e
teve de ser guinchado.”
Empolgado, Steinhoff aguarda os próximos passeios. “A molecada é muito legal, a gente faz
uma carninha e se diverte. Já
providenciei pneus mais altos e
largos para meu jipe não fazer
feio”, ele conta.

ÔNB URB MB DIANTEIRO

06/06 Articulado R João de Abreu,
1099. Guarapiranga.Tr. Luciano
(11)5546-1550/99988-2124

Vida mansa. Jipe rodou só 15 mil km ao longo de 44 anos

Serviços
Serviços e peças para autos importados

14/15 10 unid transf. FINAME
11)98161-2255/99976-6095
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