
Precursor. Desde a primeira geração, tração é traseira

DNA. Na foto, primeira,
terceira e quinta gerações

Família. Segunda, quarta
e a atual (sexta) geração

BMW Série 3 completa 40 anos
fazendo sucesso há seis gerações

Evolução. Modelos de 1987, 1989 e 1992 são os mais recentes da coleção de Cremonezi

Luxo. Revestimento interno do carro de 1987 é feito de veludo SE. Penúltima fase ganhou ‘sobrenome’ e direção regulável Derradeiro. Modelo 1992 faz parte da última safra do sedã
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Rente ao chão.
Suspensão dos
três exemplares
foi rebaixada

FOTOS: BMW/DIVULGAÇÃO

Metroviário tem ‘família’ de Diplomatas

Entre os 12 modelos antigos nacionais da
garagem de leitor, há três Chevrolet Opala
da versão de topo, um de cada geração

José Antonio Leme

A chegada às lojas da Europa do
BMW Série 3 reestilizado mar-
ca o aniversário de 40 anos de
um dos mais bem sucedidos car-
ros de todos os tempos.

Lançado em maio de 1975 du-
rante o Salão de Frankfurt (Ale-
manha), o Série 3 tem caracte-
rísticas mantidas até hoje. É o
caso da tração traseira e das be-
las linhas da janela de trás, bati-
zada de Hofmeister Kink.

A segunda geração, conheci-
da pelo código E30, chegou às
ruas em 1983 e foi produzida até
1990. Vista como a que apresen-
tou o maior salto tecnológico
na história do três-volumes, in-
cluía o M3, variante esportiva
que viria a se tornar um dos car-
ros mais desejados do mundo.

Lançada em 1990, a terceira

geração (E36) durou até 1998.
A quarta (E46) ficou no mer-

cado de 1998 a 2005. A quinta
estreou em 2006 e permaneceu
à venda até 2012 – ano de lança-
mento da sexta e atual geração.

Ao longo de quatro décadas,
o Série 3 se transformou em
uma “família” de veículos.
Além do sedã há versões conver-
sível, perua, cupê e até crosso-
ver (GT) na última geração.

Sedã alemão lançado em
1975 virou referência de
estilo e dirigibilidade e
deu origem a linha com
perua e até crossover

Serviços

Thiago Lasco

A garagem da casa do inspetor
de vias do metrô de São Paulo
Luciano Cremonezi denuncia
que seu gosto por carros adqui-
riu contornos de vício. Há nada
menos que 12 antigos - dez for-
mam seu acervo pessoal e dois
são para revenda. Na coleção,
destacam-se os seis exemplares
do Chevrolet Opala, três dos
quais da versão de topo, Diplo-
mata: 1987 cor dourada, 1989
verde e 1992 azul.

A paixão é tanta que Cremo-
nezi passa mais tempo na gara-
gem do que com a esposa, que
teve de superar o ciúme. “No
começo, eu comprava os carros
na surdina, para evitar reclama-
ções. Hoje, são tantos que ela
nem sabe quantos eu tenho, ou
se estou com um novo”, conta.

O modelo mais antigo da cole-
ção é um cupê de 1972, compra-
do novo pelo pai de Cremonezi.
“Não tínhamos as opções de la-
zer das crianças de hoje, então
minha infância foi passada den-
tro dele. Nossa televisão era li-
gada na bateria do carro, e eu

brincava de dirigir nele”, lem-
bra o inspetor, que ganhou o
Chevrolet quando fez 18 anos.

Na época, o Opala Diplomata
com motor de seis cilindros era
o modelo usado por executivos
e políticos e já enchia os olhos
de Cremonezi. Mas foi somente
em 2006 que ele conseguiu com-
prar seu primeiro exemplar, o
dourado das fotos desta página.

Gostou tanto do carro que re-
solveu comprar uma unidade

de cada fase do modelo. Em seis
anos, a coleção ganhou um
exemplar de 1982, um de 1989 e
outro de 1992, além de um 1979
da versão Comodoro.

Autodidata. Cremonezi conta
que ele mesmo faz a manuten-
ção de todos os carros. “É a mi-
nha felicidade. Só vou a oficinas
para fazer coisas como alinha-
mento, ou para bater papo”, afir-
ma o ‘opaleiro’, que aprendeu o

o ofício sozinho. “Carro antigo
você regula no olho e no ouvi-
do.” Em comum, os três Diplo-
mata tiveram a suspensão rebai-
xada, ao gosto do proprietário.

Satisfeito com os sedãs, ele
diz que está à procura de uma
perua Caravan SS, opção espor-
tiva e rara do modelo. “Achei
um exemplar dourado no inte-
rior de São Paulo, mas requer
reforma e prefiro carros pron-
tos, que só demandem reparos

leves. Restaurar ficou muito ca-
ro, pois há especialistas que vi-
vem comprando todas as peças
disponíveis no mercado para de-
pois revender por uma fortu-
na”, afirma o metroviário.

Zeloso, ele roda pouco com
suas preciosidades, que estão
sempre ao alcance de seus
olhos. “Eu não cubro meus car-
ros, assim posso vistoriá-los de
longe, pois minha garagem é
aberta nas laterais”, diz.

Como um bom pai, Cremone-
zi diz que cada Chevrolet o en-
canta por um detalhe diferente.
Mas reconhece que há favoritos
na prole. “Meu xodó é o 1972,
por tudo que ele representa pa-
ra mim. É ele que se destaca nos
passeios. Mas gosto mais de diri-
gir os Diplomatas. O 1992 é espe-
cial, pois nunca foi reformado,
tem só 10 mil km e um motor
aspirado bem forte. Ele faz
meus olhos brilharem.”
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Capotas e protetores

www.walumarcapotas.com.br
e-mail: walumar@uol.com.br
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11 44640-223399
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PPrreeççoo ssee ddiiss ccuuttee,, qquuaalliiddaa ddee nnããoo!!

CAPOTAS

FURGÕES COM AS MAIORES
CUBAGENS INTERNAS

Lançamento:

Strada Dupla
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A. Marginal Dois, 1424
Estr. São Paulo-Mogi km 31,5
SP 66 - Itaquaquecetuba/SP
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