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O ESTADO DE S. PAULO

DOMINGO, 15 DE JANEIRO DE 2017

FOTOS: FELIPE RAU/ESTADÃO

Chamativo.
Cupê passou
a atrair mais
olhares após
a cor original
verde ter sido
resgatada,
durante o
processo de
restauração
Nervoso.
Motor V8
passou por
2 retíficas e
hoje esbanja
vitalidade.
Faróis de
milha, faixas
e rodas
dão o tom
da versão
esportiva

Maverick remunera
investimento com
taxa alta de felicidade
O representante comercial Julio Siqueira não economiza recursos para
deixar seu exemplar de 1976 da versão GT do Ford sempre impecável
Thiago Lasco

Na constelação de belos carros
antigos que circulam nas noites
de terça-feira pela passarela do
Sambódromo do Anhembi, na
zona norte da capital, um sempre cativou o olhar do representante comercial Julio Alberto Si-

queira: o Maverick. Enquanto
admirava as linhas do Ford, ele
pensava que um dia um daqueles estaria em sua garagem.
O acaso deu uma força para
que Siqueira pudesse, enfim,
comprar o seu exemplar do carro. Certo dia, em um posto de
combustíveis em Guarulhos,

Acessório. Volante esportivo dá realce ao painel do cupê

na região metropolitana de São
Paulo, ele se deparou com um
cupê branco com um aviso de
“vende-se” no vidro. Ele conta
que entrou em contato com o
dono e, após examinar o Ford
com a ajuda de um especialista,
teve de usar seu tino comercial
para negociar.

Generoso. Siqueira gastou mais de R$ 100 mil com o Ford

CAMINHÕES
FOX 1.0

206 1.4
04/05 - PRESENCE - 2P- DE R$
13.950,00 POR R$ 10.950,00 –
PRATA, VE/TE (11) 94712-6576

RENAULT
DUSTER

11/12 - G2 4P - DE R$ 25.
950,00 POR R$ 23.950,00 –
VERMELHO, DH, (11)94712-6576

FOX 1.0
08/08 - 4 PORTAS - DE R$ 21.
950,00 POR - R$ 18.950,00 –
PRATA , COMPLETO (11) 947126576

14/15 - 1.6 - 4P - DE R$ 45.
950,00 POR R$ 42.950,00 –
PRETO, COMPLETO (11) 947126576

SEU VIDRO DELAMINOU???
ATENÇÃO SEGURANÇA

ENGESA
SANDERO EXPRESSION
15/16 - 1.6- DE R$ 35.950,00
POR R$ 33.950,00 – PRATA,
COMPLETO (11)94712-6576

HILUX CD
15/15 - SRV - 4X2 - FLEX - DE R$
91.950,00 POR R$ 89.950,00 –
PRATA , COMPLETO (11) 947126576

LEXUS
15/16 CTH200 Luxury. Cinza.
10Mkm. R$130.000 Livre de rodízio ☎(11)3469-0555 Sr. Daniel

R$38.000 86/86 Diesel, motor
Maxion , 2.5, turno intercooler, DH,
tracão 4 rodas, reduzido, capota de
fibra, guincho WARN XD 9000. Ac.
permuta p/outro carro.
(14)99776-0772/3814-3452

CARGO 2629 BASCULANTE
14/14 (6X4) Vermelho C/Rossetti
BX KM = Novo. Site: www.comovel.net.br Fone:(16) 3242.3023

CONJUNTO FRIGORÍFICO
MB 2544 M/2016 30.000 Km,
Teto Alto c/Ibiporã Wanderleia. 30
Palets. Aparelho Thermo King SB
330. (02 unids) Site: www.comovel.net.br F: (16) 3242.3023

ESPARGIDOR DE ASFALTO

☎(11) 3879-5500

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

Cargo 1717 2012 16.000 KM Orig.
c/Luzmaq 6.000 Litros. www.comovel.net.br F:(16) 3242.3023

GARRA SUCATEIRA/ROLLON
13/13 Grimaldi sobre MB 2426
Único dono, BX KM = Novo. www.
comovel.net.br F: (16)3242.3023

MB 1016 COMBOIO LUBRIF.
12/12 15.000 Km originais c/
Gascom 3.000 Litros = 0 KM. Site: www.comovel.net.br Fone: (16)
3242.3023

MB 1618 3 EIXOS

☎(11) 5035-5555

CAMINHÕES

ÔNIBUS

MB 2324 BASCULANTE

BLINDADOS
DELAMINADOS?
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

“Ele pedia R$ 12 mil, mas havia muita coisa para fazer no carro, além de multas. Fiz uma contraproposta, ele reduziu o preço e acabei pagando R$ 6 mil.”
Ao trazer o cupê para a capital, uma surpresa: já na Marginal Tietê, o motor ferveu. Um
mecânico afirmou que o problema é frequente no modelo e seria resolvido com a instalação
de um radiador maior. Foi a deixa para o início de um grande
trabalho de restauração que envolveu duas oficinas ao longo
de três anos e meio.
Durante o processo de recuperação da carroceria, descobriu-se que a pintura original
era verde e o tom foi usado
em um novo banho de tinta. O motor recebeu retífica e foram
substituídos
itens como câmbio, freios, escapamentos, faróis, para-choques, cromados
e bancos.

94/94 carroc. madeira $35mil +
10x R$3.500. (17)98181-3455

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

BUGGY

MB 1933

R$28.800 72/72 prata, zero km,
equipado, aro 17, som, etc. (11)
98141-6459 / (11)5052-0844

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

BMW X5 ENDURANCE 5.0

FUSCA ITAMAR 95/96

MB 2213 C/ROLLON OFF

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

95/96 Compro! Bx. Km e Original
☎(11)2239-1277/ 97425-5209

83/83 R$ 40mil + parc. Ac troca.
Temos outros (17)98181-3455

13/13 (6x2) Vermelhos. Bx.Km
Impecáveis.(03 Unids). www.comovel.net.br F: (16) 3242.3023

AGRALE - MAXIBUS ASTOR5

ROLLON ROLLOF (6X4)
13/13 MB AXOR 2831 C/Grimaldi G25. Site: www.comovel.net.br
F: (16)3242.3023

SCANIA P310 (8X2)
13/13 Branca, 0 Km, Automática,
Sem Uso. Site: www.comovel.net.
br F:(16) 3242.3023

R$125.000 13/13 Novo 27Mkm
Urbano.Único dono. 27 lugares
13)3025-7209/13)99135-3345

ÔNIBUS URB. CAIO

Algumas peças vieram na bagagem que Siqueira e três amigos trouxeram dos Estados Unidos. “Cada um levou na mala
uma roda para o meu carro.”
Reestreia. Poucos meses depois que ficou pronto, o Maverick debutou em grande estilo e
o lugar não poderia ter sido outro: o Sambódromo. “Foi muito
bom, ele chamou a atenção de
todo mundo”, lembra Siqueira.
Ele conta, aliás, que o carro
costuma despertar reações acaloradas por onde passa, tanto
de jovens quanto de pessoas
um pouco mais velhas. “Todo

mundo para e diz ‘que carrão,
hein!’, mas ninguém sabe o sacrifício que é manter um modelo desses. Vira e mexe, é preciso
fazer alguma coisa nele”, desabafa o dono.
Em 2014, o motor foi refeito
novamente, e apenas esse reparo custou mais R$ 14 mil. Siqueira diz que o dinheiro foi bem
gasto. “Encontrei um especialista em V8 com um preciosismo
que não se vê por aí. Ele pôs o
motor em funcionamento por
duas semanas antes de instalálo no carro”, afirma.
Siqueira diz que já nem sabe
quanto investiu no Ford. “Até
chegar aos R$ 100 mil, eu anotava todos os gastos. A partir daí,
parei de controlar para não
ficar maluco”, brinca. “Por isso, quando alguém me oferece R$ 80 mil por ele,
eu nem dou ouvidos. Já rejeitei proposta de um amigo que quis
pagar R$ 160 mil.” É uma
paixão que não tem preço.

Conforto. Bancos de couro preto têm bons apoios laterais

Serviços
Capas e capotas

Serviços e peças para autos importados

VW 13180 BASCULANTE
11/11 Toco, Único dono. BX KM.
(02 Unids). Site: www.comovel.
net.br Fone:(16) 3242.3023

VW 26260 TRAÇADO
R$75.000 09/09 4 unid. est novo,bem conservado, pneus ótimos
☎ (11)99966-9451/4197-9358

06/06 Articulado R João de Abreu,
1099. Guarapiranga.Tr. Luciano
(11)5514-6877/964256789Tim
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CARRETAS,
CARROCERIAS
E BAÚS
CARRETAS COMPRO

CONSÓRCIO
BRADESCO/KIRTON

3 eixos, c/elevação automática,
marcas Randon, Facchini ou Pastre. Informar características, preço
e local. tatiana@sancan.com.br

Automóvel Fiat, carta de R$ 65mil
R$ 36.800 pagos, 33/72 parcelas. Pede-se R$ 31mil. Cassio
☎(11)99976-7468/3798-5624
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