
ALFA ROMEO/DIVULGAÇÃO

Thiago Lasco

Não é nada fácil encontrar atual-
mente um Del Rey em perfeito
estado. Mas a paixão do consul-
tor de beleza Paul Assumpção
pelo Ford foi recompensada
quando ele encontrou um sedã
da versão Ouro, de 1984, impe-
cável. Da configuração de topo
à época, o carro é completo:
tem quatro portas, ar-condicio-
nado e câmbio automático.

“Eu cuidava dos carros da fa-
mília, gostava de lavá-los e dor-
mir dentro deles. Mas o que me
marcou mesmo foi o Del Rey do
meu avô, que também tinha
câmbio automático”, afirma As-
sumpção. “Lembro que toda
vez que subíamos a rampa da
garagem, o motor a álcool mor-
ria e o portão vinha para cima.”

Quando o Ford foi vendido a
um amigo da família, o garoto
ficou inconformado. Depois de
muita insistência, conseguiu
reencontrar o carro e pediu ao
avô que o comprasse de volta,
mas o novo dono não topou o
negócio. Restou a Assumpção
acompanhar de longe o três-vo-
lumes, até ele ser revendido e
sumir de vista para sempre.

A essa altura, Assumpção já
estava com 18 anos e podia com-
prar seu próprio Del Rey. Como
não encontrou um modelo do
qual gostasse, optou por um Ci-
vic 1995. Meses depois, surgiu
um Ford igual ao que ele deseja-
va, mas, comprometido com o
financiamento do Honda, ele
não pôde fechar negócio.

Os anos passaram e Assump-
ção embarcou para uma longa

temporada em Londres. Foi du-
rante a estada na capital britâni-
ca que ele viu o anúncio do sedã
desta reportagem.

“O carro estava uma maravi-
lha! De único dono, havia roda-
do apenas 70 mil km. Fiquei an-
gustiado por estar longe, mas
percebi que o anúncio estava
sempre no ar”, conta o consul-
tor, que fechou a compra ao vol-
tar ao País. “Quando abri a por-
ta e senti aquele cheiro de revis-
ta antiga, típico dos Ford da épo-
ca, pensei: tem de ser meu!”

Habilidoso. A obsessão de As-
sumpção pelo Del Rey não sur-
preende mais quem o conhece.
O rapaz está acostumado a repa-

rar os carros sozinho, um dom
que desenvolveu ainda peque-
no, quando desmontava equipa-
mentos eletrônicos.

“Minha diversão era ir a uma
oficina de eletrodomésticos em
Campos do Jordão (no interior
de São Paulo). Eu pegava os apa-
relhos sem conserto, levava pa-
ra casa e consertava tudo”, diz.

“Todos pensavam que eu iria
ser engenheiro, foi um choque
para a família quando eu disse
que seria maquiador. Meus ami-
gos acham o máximo eu ter essa
profissão e mexer em carro. Vi-
vo com a mão suja de graxa.”

Por sorte, o Del Rey deu pou-
co trabalho, pois a lataria e o in-
terior estavam em bom estado.

O consultor só teve de trocar
algumas peças envelhecidas pa-
ra curtir a aquisição. E põe curti-
ção nisso: para aplacar a fissura
acumulada por tantos anos, ele
já rodou 10 mil km com o sedã.

“Na cidade, o motor se vira
bem. As marchas são curtas e há
bom torque em baixa rotação.

Como as trocas são comanda-
das por módulo eletrônico, a
transmissão é mais rápida que a
de um Toyota Corolla. Se preci-
sar fazer uma retomada mais
agressiva, é só acelerar fundo
que ele reage imediatamente”,
afirma Assumpção.

Por outro lado, as limitações
de um projeto tão antigo são evi-
dentes. “Dá um certo medo de
correr com ele, pois a frente ba-
lança quando o vento bate for-
te. Com quatro ocupantes, ele
fica fraco e pesado. Como não
há direção hidráulica, fazer ma-
nobras é um esforço físico dig-
no de academia”, brinca.

Zeloso, o consultor só estacio-
na o Ford em garagens fechadas

e procura manter um estoque
de peças sobressalentes. Isso
porque, segundo ele, nas ver-
sões com ar-condicionado e
câmbio automático, como a
sua, itens como radiador e cabo
de velocímetro são diferentes
dos usados nas demais.

As aparições em eventos são
comedidas, por uma razão cu-
riosa. “Sinto que há um ‘olho
gordo’ forte em cima do carro.
Ele só tem problemas mecâni-
cos depois que eu o exponho”,
diz Assumpção, que gostaria de
ter outros exemplares do Ford
com câmbio automático. “Ou-
tro dia apareceu uma perua Sca-
la toda surrada. Só não levei
pois não tinha onde guardá-la.”

Histórica. Giulietta SZ 1960 é uma das estrelas da Alfa
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Serviços e peças para autos importados

Ford Del Rey
Ouro 1984
é tesouro de
maquiador
Paul Assumpção custou até achar um sedã
com câmbio automático como o de seu avô

Fiat, Alfa Romeo e Abarth estão
na 100ª edição da Targa Florio

A Fiat e suas subsidiárias Alfa
Romeo e Abarth estão partici-
pando da 100ª edição da Targa
Florio, uma das corridas mais
antigas do mundo. O evento ter-
mina hoje na Sicília, Itália.

Durante os quatro dias da
competição, que começou na
quinta-feira, ocorrem quatro
eventos. O “Targa Florio Rally”
faz parte do campeonato italia-
no de carros antigos, que leva
de volta às ruas carros dos anos
70 e 80. O “Targa Florio Histo-
ric Rally” reúne modelos de cor-
rida de época, enquanto o “His-
toric Speed” coloca na pista pi-
lotos que fizeram história.

Já o Targa Florio Classic é um
rali de regularidade com carros
de valor histórico para a prova.
Como não envolve velocidade,
é a competição que atrai o
maior número de participantes

e, nesta edição, conta com mo-
delos feitos de 1906 a 1970.

A Alfa Romeo levou ao Clas-
sic dois carros retirados de seu
museu: um Giulietta SZ de 1960
e um Giulia Sprint Speciale de
1963. A marca foi uma das que
mais venceram o Targa Florio.
São dez vitórias e outros dez pó-
dios, além de dez voltas mais
rápidas. É a que detém o recor-
de de vitórias seguidas – foram
seis no total, conquistadas en-
tre 1930 e 1935.

A Alfa também levou um 6C
1500 Super Sport de 1928, um
33/2 Daytona de 1968, um 33 TT
12 de 1975 e um 750 Competizio-
ne de 1955 ao Historic Speed.

A Abarth, por sua vez, além de
participar com carros clássicos,
é a principal patrocinadora do
evento. Um Fiat 124 Abarth
Rally de 1975 esteve no início da
corrida, assim como os novos
Abarth 124, 595 Competizione e
695 Biposto – esses dois são ver-
sões preparadas do Fiat 500.
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“Quando abri a porta e
senti aquele cheirinho de
revista antiga, típico dos
Ford da época, pensei: este
carro tem de ser meu!”
Paul Assumpção
PROPRIETÁRIO

Serviços
Capotas e protetores

VOCÊ SEMPRE ACHA 
O QUE PROCURA.
VOCÊ SEMPRE VENDE 
O QUE ANUNCIA.

CLASSIFICADOS 
ESTADÃO AUTOS.

LIGUE E ANUNCIE:

SÃO PAULO CAPITAL
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Estilo. Visual do três-volumes é marcado pelas linhas retas e pelo grande espia traseiro

Completo. Painel tem vários mostradores

Termina hoje, na Sicília,
a mítica competição,
que ocorre desde 1906 e
conta com a participação
de carros feitos até 1970
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Luxo. Versão
de topo vinha
repleta de
equipamentos
de conforto

Hábil. O próprio Assumpção repara o sedã

Raro. Câmbio automático é destaque do Ford
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