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Detalhe. Faróis escamoteáveis são diferencial do Slantnose

Harmonioso. Painel do carro é revestido de couro bordô

930 ‘Slantnose’ é remédio contra estresse

Quando precisa espairecer, o administrador de empresas Ángel Martínez corre para o volante do Porsche de 1983 que trouxe dos EUA

Thiago Lasco

Quandooadministradordeempresas Ángel Martínez está com
a cabeça tomada pelo trabalho,
bastam 20 minutos de terapia
para que as tensões se aliviem e
o dia difícil passe a ser prazeroso. Essa terapia tão eficaz consiste em dirigir o Porsche de
1983 que ele mesmo importou.
Não é um Porsche qualquer:
trata-se de uma rara variante do
modelo 930coma frente emcunha, conhecida como “Slantnose”, e que fascinou Martínez.
Como não havia no Brasil nenhum exemplar original dessa
versão,eleresolveutrazeromodelo dos Estados Unidos por
conta própria, em 2014.
Ocarro dossonhosfoiencontrado por meio da internet.
Com pouco mais de 128 mil km
rodados,estavamuitobemconservado e era acompanhado de
farta documentação. A papelada incluía notas de serviços como trocas de óleo, provas do
traslado do veículo por avião da
AlemanhaatéosEUA eaprimeira placa que ele recebeu, no Estado do Alasca.
“Apenas 42 dias após a compra, o carro já estava na minha
garagem. Depois, descobri que
seu primeiro dono foi o piloto
de corrida Dick Barbour, que
correu a 24 Horas de Le Mans
(na França) de 1979 ao lado do
ator Paul Newman e conquis-

Aperto.
Cabine é
típica de um
modelo 2+2:
atrás, só há
espaço para
crianças

tou o segundo lugar na prova.”
Nas mãos do executivo, o carro dos sonhos se tornou uma
fácil realidade. Ele nunca precisou fazer reparos no veículo.
“De lá para cá, tive apenas de
trocar o óleo. O motor liga na
primeira tentativa. Aliás, quando meus amigos precisam regular os motores de seus 911 Turbo, usam o do meu carro como
referência”, gaba-se.
Por via das dúvidas, ele tem à

mão três profissionais de confiança para cuidar do Porsche:
um mecânico, um funileiro e
um tapeceiro. “É preciso recrutar mão de obra especializada
em modelos dessa época, já que
a mecânica dos atuais é muito
mais eletrônica.”
Bravo. Com motor de 330 cv e

traçãotraseira,obrinquedopreferidodeMartínez exigedestreza ao volante. “Se você não sou-

CAMINHÕES
E500 AVANTGARDE

C4 LOUNGE

14/15 Tendance, Autom., Cinza
Metálico, Flex, Completo, c/GPS, úd.
impecável. (11)98423-5584

FIESTA 1.0

R$23.000 09/09 Flex preto ú.d.
4pts 7mil km ☎ (11)3073-1687

FIT EX 1.5

13/13 prata, aut., ú.dº, 33mkm,
R$ 40mil ☎(11)4091-5228

TUCSON

R$66.000 16/17 Top, branca,
único dono, 3.900km. Par t.
☎(11)2203-6473/ 98442-1415

VELOSTER

R$147.500 08/08 AMG, nova, top,
preta, Blindagem Cetigon IIIA, sem
delaminação, revisada, 30mkm
desde zero revisões Comark. ☎
11)97439-2391/11)4347-8548

OUTLANDER 3.0 GT V6

R$95.000 13/14 c/41.256Km,
completo, cinza, único dono.
☎(11)99435-7678 hc

HILUX CS

EVOQUE PURE TECH

12/12 preta, p/vender hoje. Tr.:

A partir de R$350,00. Manutenção de vidros blindados com 13
anos de mercado e Autoclave própria. Autoclavagem com 3 anos de
garantia contra delaminação.
www.vidrosdelaminados.com.br Rua Faustolo, nº 1722 Lapa
WhatsApp ☎(11)94651-0000

☎(11) 3879-5500

SEU VIDRO DELAMINOU???
ATENÇÃO SEGURANÇA

Somos especializados em Blindagem e Manut. de Veículos. A partir
de R$390,00. Reprocessamos seu
vidro com 3 anos de Garantia.
Qualidade, Segurança, Agilidade. Al.
dos Tupiniquins, nº 1450 Moema.
☎ WhatsApp: (11)99470-6774

KOMBI STD

BMW X5 ENDURANCE 5.0

11/11 BSS, prata, p/vender hoje.
☎(11)2977-2093/ 99944-8686

MB 2423 CAÇAMBA

ÔNIBUS

R$69.000 02/02 branco, bom
estado. Tenho 2 (11)99636-1156

R$49.900 01/01 293mil km, IPVA 2017 pago, revisões mecânicas e elétricas ok, ótimo estado
mecânico e elétrico. ☎(11)41695903/ (11)99799-9283

ÔNIBUS URBANO CAIO

SCANIA 124 CAVALO E CARR

R$120.000 99/99 Transp. Duque
põe a venda parte de sua frota.
Scania c/tanque 35mil litros.Temos outros modelos,(11)940174056/3173-2080/94017-9278

06/06 Articulado R João de Abreu,
1099. Guarapiranga.Tr. Luciano
(11)55146877/96425-6789 Tim
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Ivecos, Caminhões (baú). Barueri
- SP. Tratar ☎ (11) 4134-7120
djalma.junior@linexgroup.com

VW 13.150 TOCO

89/90 Compro! Carro Original !!
☎ (11)2239-1277/97425-5209

COMPRO CONSÓRCIO

(11)3277-1732/99988-8586 zap

COMPRO SEU CONSÓRCIO

Mesmo em atraso ou cancelado.
Imóv./auto. 34 anos no mercado.
☎(11)5851-1632/97645-7677
carnanrep@uol.com.br

OPALA DIPLOMATA /
COMODORO
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00/00 Excel. estado geral, branco, baixa KM, Toco, carroceria saider c/ 10m tbém excelente estado, $63.900. S/o sider $51.400
(11)97439-2391/4347-8548

VW 26-260 CAÇAMBA TRAÇ.

R$80.000 06/06 Com Mário:
(11)99636-1156

as reações que o esportivo provoca pelas ruas da capital.
“Muitos pedem para eu dar
uma acelerada, para eles ouvirem o barulho do motor. As
crianças ficam loucas. Senhorastiramfotoscom ocelularpara mostrar aos filhos e maridos.
Um dia, parei na faixa de pedestres para um idoso atravessar a
rua, e ele respondeu: ‘não, quero que esse Porsche passe primeiro!’”, diverte-se Martínez.

R$21.000 87/87 C/ serpentina.
Contato: ☎(67)99961-1199

TRANSPORTADORA VENDE

☎(11) 5035-5555
R$55.000 14/14 0 km, p/ colecionador, nunca rodou, sem detalhes. Contatos ☎ (11)991877747/ 4972-8101 particular

CARRETA TANQUE RANDON
LS C/ PNEUS

Vários caminhões: Vuc, Toco, Truck
e Carretas, de 5 a 30.000lts.
☎(11)94027-5631/5687-6000

80 km/h com seus sedãs, vou
com ele a 60 km/h. Tem de saber respeitar o carro”, ele explica. “Além disso, prefiro abusar
dos modelos mais novos. O 930
tem peças dificílimas de repor.”
Todo esse zelo não impede
que ele tire o Porsche da garagem semanalmente. Pode ser
para ir a uma reunião de trabalho no interior paulista, fazer
um passeio até Campos do Jordão, ou mesmo se divertir com

CARRETAS,
CARROCERIAS
E BAÚS

CAMINHÕES PIPA

MB 710

14/15 Banco Vende, 4x4. 7 unidades. www.luizfavareto.com.br

11/12 teto, aut.,prata, top,=0, úd.
part. 5031-4341/94004-8268

☎(11)2977-2093/ 99944-8686

BLINDADOS
DELAMINADOS?

berdirigir bem,éum carro meio
traiçoeiro. A aceleração brutal
para os padrões da época lhe
rendeu o apelido de ‘widow
maker’ (fazedor de viúvas)”,
conta o administrador.
Ele diz que o esportivo é até
amigável para o uso no dia a dia,
com ar-condicionado e vidros
elétricos (mas sem direção hidráulica).Em pisomolhado,porém, é preciso ter cautela extra.
“Onde meus amigos rodam a
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