
PORSCHE CAYENNE
R$397.000 14/14 Blindado, 9
mkm, na garantia de fábrica e
blindagem, novo em tudo!!☎ (11)
982 204 222 msqja@uol.com.br

A4 2.0
R$99.900 11/11 TSFI, ambiente,
blindado, preto, completo ☎ (11)
4063-1315

COROLLA SE-G
07/08 Preto 57mKm blind Impec
☎(11)7865.0892/3221.9000

PAJERO SPORT
R$25.000 04/05 Bl Guardian
Preta (11)7865 0892/3221 9000

SPORTAGE EX
12/12, blindado BSS N.IIIA, top,
aut, na garantia, mais completa,
bco elétrico e couro, teto panorâ-
mico, ocasião. R. Augusta, 1314☎
(11) 3383-1000

ZAFIRA ELEGANCE
R$42.000 09/10 2.0, 86mKm,
prata, aut, Flex, 8V, compl., ú.dono
☎(11)99548-0586/3644-7611

15 ANOS TRUFFI !!!
VIDROS STEEL GLASS
A BLINDAGEM MAIS LEVE DO
MERCADO!!! Consulte nosso es-
toque Pta.Entrega. ( truffi.com.br )

☎(11)3377-7000

BLINDAGEM NIII-A
A partir de R$29.000,00* 6x sem
juros. Há 13 anos no mercado
protegendo você e sua família.
*Pick Up cabine simples. Garantia
de 5 anos. Rua Faustolo, nº 1722,
Lapa. www.blindage.com.br

☎(11) 3879-5500

SEU VIDRO DELAMINOU???
ATENÇÃO SEGURANÇA
Somos especializados em Blinda-
gem e Manut. de Veículos. A partir
de R$390,00. Reprocessamos seu
vidro com 3 anos de Garantia.
Qualidade, Segurança, Agilidade. Al.
dos Tupiniquins, 1450 Moema.

☎(11) 5035-5555

VIDROSDELAMINADOS?
Empresa especializada em manu-
tenção de blindados c/ 13 anos de
mercado e Autoclave própria. Au-
toclavagem com 3 anos de garan-
tia contra delaminação à partir de
R$350,00. R.Faustolo, 1722 Lapa
www.vidrosdelaminados.com.br

☎(11) 3879-5500

BELAIR
54/54 4P c-col, mec, 6CC, placa
preta, troco/financio. ☎ (11)
2464-0144/99686-6382. www.
pauloantigos.com.br

FORD HOT
31/31 4CC (Opala), mala c/ som
completo, troco/financio. ☎ (11)
2464-0144/99686-6382. www.
pauloantigos.com.br

HRG 1948
48/48 Carro premiado, excel. est,
placa preta. (11)99908-7394 /
5041-0780 / 99202-7264

KARMANGHIA
70/70 Vermelho, excelente esta-
do, placa preta (11)99908-7394
/5041-0780 / 99202-7264

MUSTANG GT
95/95 V8, aut, compl, couro, tro-
co/fin. ☎ (11) 2464-0144/
99686-6382. www.pauloantigos.
com.br

ROMISETTA
57/57 pint. + estof. novo, impe-
cável, troco/financio. ☎ (11)
2464-0144/99686-6382. www.
pauloantigos.com.br

CAMINHÕES

AMBULÂNCIA UTI COMPL.
07/07 $49.500 (19)7805-0505

BITREM RANDON
98/99 - C. Silo E + 350 veículos
diversos www.luizfavareto.com.br

CAMINHÃO SCANIA
2008 - G4206X4 - 6X4 - R$150-
mil - 11 97127-3396

IVECO 120 E15 TOCO BAÚ
99/99 $29.500 (19)7805-0505

IVECO 160E21 TRUCK BAÚ
99/99 $39.500 (19)7805-0505

IVECO DAILY 55C16CS
11/11 (02) Iveco Daily 55c16cs:
07/08 e 11/11, serão vendidos
dia 15/09 (3ªf.) às 9h em Salva-
dor/BA. Visit. (2ªf. das 10h às
17h). Divs. veícs. anos e mods.
Fotos:www.veiculosbancos.com.br
Infs. ☎(71) 3396-9797

IVECO STRALIS450S38
07/07 serão vendidos dia 17/09
(5ªf.) às 9h em Caçapava/SP. Vi-
sit. (4ªf. das 12h às 17h, e 5ªf. das
7h às 9h). Divs. veícs. anos e mods.
Fotos: www.guariglia.com.br Infs.
☎(12) 3654-1000

IVECO TECTOR 240E25
11/11 serão vendidos dia 15/09
(3ªf.) às 9h em Salvador/BA. Vi-
sit. (2ªf. das 10h às 17h). Diver-
sos veículos anos e modelos. Fo-
tos:www.veiculosbancos.com.br
Infs. ☎(71) 3396-9797

MAN TGX 29.440
12/12 - 3 Eixos E + 350 Veículos
Diversos www.luizfavareto.com.br

MB 2418 6X4
95/95 até 99 Traçado. Tratar
☎(0xx11)4583-8700 hc

CAMINHÕES

MB 2546 LS ACTROS
12/12 serão vendidos dia 17/09
(5ªf.) às 9h em Caçapava/SP. Vi-
sit. (4ªf. das 12h às 17h, e 5ªf. das
7h às 9h). Divs. veícs. anos e mods.
Fotos: www.guariglia.com.br Infs.
☎(12) 3654-1000

MB 2640 6X4
R$120.000 08/08 Branco. ÚD.
☎(11) 99636-1156/id 43304*1

MB 2729 6X4 BETONEIRA
12/12 C/Liheebber 8 m² = 0 KM.
Site: www.comovel.net.br Fone:
(16) 3242.3023

MB 709
92/92 serão vendidos dia 17/09
(5ªf.) às 9h em Caçapava/SP. Vi-
sit. (4ªf. das 12h às 17h, e 5ªf. das
7h às 9h). Divs. veícs. anos e mods.
Fotos: www.guariglia.com.br Infs.
☎(12) 3654-1000

MB AXOR 2640
05/06 - 3 Eixos E + 350 veículos
diversos www.luizfavareto.com.br

MB AXOR2040 LEITO T.BAIXO
08/08 R$98mil (19)7805-0505

SCÃNIA 112 6X4
R$42.000 86/96 Ótimo estado!
☎(15)99777-1138/ 3227-1392

SCANIA 420A 4X2
08/08 serão vendidos dia 17/09
(5ªf.) às 9h em Caçapava/SP. Vi-
sit. (4ªf. das 12h às 17h, e 5ªf. das
7h às 9h). Divs. veícs. anos e mods.
Fotos: www.guariglia.com.br Infs.
☎(12) 3654-1000

SR IDEROL
95/95 - 3 Eixos c. aberta E + 350
veículos diversos www.luizfavareto.
com.br

SR NOMA C. ABERTA
11/12 - 3 Eixos E + 350 veículos
diversos www.luizfavareto.com.br

SR RANDON TANQUE
05/05 - 3 Eixos E + 350 veículos
diversos www.luizfavareto.com.br

CAMINHÕES

VOLVO FH 500
13/13 - 3 Eixos E + 300 veículos
diversos www.luizfavareto.com.br

VOLVO FH460 6X2 T
13/14 serão vendidos dia 17/09
(5ªf.) às 9h em Caçapava/SP. Vi-
sit. (4ªf. das 12h às 17h, e 5ªf. das
7h às 9h). Divs. veícs. anos e mods.
Fotos: www.guariglia.com.br Infs.
☎(12) 3654-1000

VOLVO NH 12.380 4X2
00/00 serão vendidos dia 15/09
(3ªf.) às 9h em Salvador/BA. Vi-
sit. (2ªf. das 10h às 17h). Diver-
sos veículos anos e modelos. Fo-
tos:www.veiculosbancos.com.br
Infs. ☎(71) 3396-9797

VOLVO SH 380 TRUCK
R$118.000 04/04 Ótimo estado.
☎(11) 99636-1156/id 43304*1

VOLVO VM310 6X4 R
11/11 serão vendidos dia 15/09
(3ªf.) às 9h em Salvador/BA. Vi-
sit. (2ªf. das 10h às 17h). Diver-
sos veículos anos e modelos. Fo-
tos:www.veiculosbancos.com.br
Infs. ☎(71) 3396-9797

VW 13180 ESPARGIDOR
DE ASLFALTO, 2010 ROMANELLI
EHR 700H ano 2012. www.como-
vel.net.br Fone:(16) 3242.3023

VW 25.370 CLM
10/10 - 3 eixos E + 350 veículos
diversos www.luizfavareto.com.br

VW 26260 (6X4) PIPA
09/09 C/Bozza 20.000 Lts.
(02unidades). Site: www.comovel.
net.br Fone:(16) 3242.3023

VW 26280 6X4 ESPARGIDOR
DE CIMENTO, 2012, C/ 22.000 KM
C/Equipamentos 17 m³. www.co-
movel.net.br (16) 3242.3023

VW 31310
R$55.000 05/05 Cavalo, Toco.
☎(15)99777-1138/ 3227-1392

CAMINHÕES

VW 31320 6X4 BASCULANTE
08/08 1/2 Cana Facchini Único
Dono, Impecáveis!!!. (05 unida-
des). Site: www.comovel.net.br Fo-
ne:(16) 3242.3023

VW 9150 WORK BAÚ 5,5MT
08/08 $69.500 (19)7805-0505

VW 9150WORK CHAS.LONGO
09/09 $160mil (19)7805-0505

VW 9160 COMBOIO LUBRIF.
12/12 C/LDA 3.000 Lts. Site:
www.comovel.net.br Fone: (16)
3242.3023

CARRETAS,
CARROCERIAS

E BAÚS

CARRETA CARGA SECA
Randon 3 eixos ano 2008 -
R$19.000,00 - 11 97127-3396

S. REB. TANQUE
11/11 (08) Noma Semi reboque
Srt T3e/D3e, Tacld/Taclt, serão
vendidos dia 15/09 (3ªf.) às 9h
em Salvador/BA. Visit. (2ªf. das
10h às 17h). Diversos veículos
anos e modelos. Veja fotos no si-
te: www.veiculosbancos.com.br
Infs. ☎(71) 3396-9797

ÔNIBUS

ÔNI. URB/ROD/MICRO
05/06 até 2011. Ú.Dono, revisa-
do MPG 7/Caio dianteiro/traseiro.
11)99976-6095/ID 105*127766

ÔNIBUS

ÔNIBUS URBANO

03/04 O H1621 Caio Apache 0
500 M R$ 35 mil. Temos outros.
Vip Consórcio Plus Estrada M’ Boi
Mirim 387 - ☎ (11) 99988-
2124/(11) 94748-9304/Nextel ID
45*9*60012.Tratar com Luciano

☎(11) 5514-6877

ÔNIBUS URBANO
01/02 e 2003, ú.dono, revisados.
Várias Marcas e Modelos (11)
3254-7000 Ramal 5. Detalhes e
fotos: www.primebus.com.br

ÔNIBUS URBANO
M. BENZ OF 1417

03/03 Caio Apache Vip. C/Carlos
(11)3609-1311 Outros modelos
no site: www.viacaoosasco.com.br

☎(11)97542-3843

COMPRO SEU CONSÓRCIO
Mesmo em atraso ou cancelado.
Imóv./auto. 34 anos no mercado.
☎(11)5851-1632/99745-5564
Email: carnanrep@uol.com.br

autos
Serviço ao leitor
Dicas para fazer um bom negócio

✓Ao contatar o vendedor, cuidado com
telefones de outras cidades e celulares

✓Marque sempre um encontro em um
local onde você possa ver o veículo

✓Antes de adiantar qualquer valor, veja
o veículo e faça a checagem dos seus
documentos

✓Forneça seus dados apenas
pessoalmente

✓Faça o negócio pessoalmente

✓Evite documentos e notas fiscais
encaminhados por fax, eles podem
ser frios

✓Desconfie de vantagens milagrosas

Thiago Lasco

O contador Rogério Diana faz
parte da legião de adoradores
do Fusca. Depois de dedicar
muitos anos à restauração de
um exemplar de 1973 do
Volkswagen, do qual teve de se
desfazer por causa de dificulda-
des financeiras, ele deu a volta
por cima – e em grande estilo.

Atualmente, tem um Fusca
de 1995, customizado (com sus-
pensão rebaixada e mecânica
preparada) e outro da última en-
carnação do modelo, comprado
novo em 2014.

O 1995 veio primeiro – tam-
bém no ano passado –, após Dia-
na procurar por seis meses até
encontrar um VW que lhe agra-
dasse. “Eu queria um dessa fa-
se, na qual o carro ficou popular-
mente conhecido como ‘Ita-
mar’, com carburador duplo e
relação de marchas melhor.”

Antes de ser comprado pelo
contador, o Fusca ficou nove
anos nas mãos de um cantor de
música sertaneja, que não tinha
mais tempo para curtir o “be-
souro”. Ele foi o responsável pe-
la restauração mais pesada do
modelo, que incluiu o desmon-
te completo e a troca da cor ori-
ginal, “Verde Taiti”, pela “Azul
Miami” usada pela Fiat em al-
guns de seus modelos.

“Quando vi o carro pela pri-
meira vez, achei que a cor até
ornou. Depois, cansei dela, pois
não ‘passa batido’ em lugar ne-
nhum. Para amenizar o impac-
to visual, removi os cromados e
coloquei frisos foscos, aproxi-
mando-o de um ‘Itamar’ origi-
nal”, conta Diana.

As melhorias incluíram nova
suspensão, para-choques, ma-
çanetas, retrovisores e rodas de
liga leve de 17” (iguais às do
Porsche). O motor boxer foi re-
visado e recebeu um kit turbo.
“Coisa simples. É a menor turbi-
na disponível no mercado, não
é para correr. É só para pegar
uma estradinha e, quando preci-
sar, ter um carro que anda um
pouco mais”, diz o contador.

Novo amor. Meses depois de
Diana comprar o “velhinho”, a

Volkswagen lançou a atual gera-
ção do Fusca. E o contador re-
solveu que teria um exemplar.

“O New Beetle (de 1997) não
me impressionou e eu não quis
ter um. Mas o novo é extraordi-
nário! Tem motor de 211 cv, é
rápido, estável, espaçoso, con-
fortável, tem teto solar e câm-
bio automático. Só falta falar”,
elogia o fã do modelo.

Apesar disso, Diana não es-
conde o carinho pelo antigo.
“Ele tem suas limitações. A pró-
pria VW retomou a produção sa-
bendo que não conseguiria com-
petir com os lançamentos da
época. Mas a mecânica é sim-
ples e boa, e o que ele não tem
de conforto, compensa com ca-
risma”, acredita.

“É possível consertar o Fusca

antigo com um fio de arame, se
necessário”, exagera. “Já o no-
vo perdeu isso. Não dá nem pa-
ra enxergar o motor por baixo
daquela cobertura. Se der pane,
tem de chamar um guincho,
pois não dá para mexer.”

No dia a dia, Diana se divide
entre os VW e o Nissan March
que compartilha com a esposa.
O Fusca antigo fica reservado

para ocasiões especiais e, segun-
do seu proprietário, rouba to-
das as atenções. “Por onde pas-
so, as pessoas param, pergun-
tam, fotografam. Seja pelo cari-
nho que têm pelo modelo ou pe-
la cor e o bom estado de conser-
vação. A gente sai de Fusca anti-
go e só faz amizade. Já o novo
passa despercebido, e muitos o
confundem com o Beetle”, diz.

Entre os passeios preferidos
do contador estão – é claro – reu-
niões com outros proprietários
tão fanáticos quanto ele.

“Sempre que posso, me junto
a dezenas de fãs em um posto
de gasolina. Os Fuscas são mui-
to bem cuidados e, para qual-
quer reparo ou serviço que seja
necessário, alguém sempre sa-
berá indicar um especialista.”

Capotas e protetores

Contador celebra
o amor pelo Fusca
em dose dupla
Rogério Diana mantém exemplares de duas gerações do célebre
‘besouro’ da Volkswagen: um feito em 1995 e o outro, em 2014
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Moderno. Modelo 2014 tem tela de 6,5”

Fãs. Diana diz que o ‘velhinho’ atrai mais olhares nas ruas

‘Mexido’. No 1995, painel foi customizado

Evolução. Linhas do carro atual, que foi lançado em 2011 e adota o nome pelo qual é conhecido em cada mercado, têm clara inspiração nas do VW antigo

VOLKSWAGEN/DIVULGAÇÃO

FOTOS: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Evolução.
Carro dos
anos 90
tem motor
boxer 1.6;
atual traz
4-cilindros
em linha
de 211 cv
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