
Thiago Lasco

Para o empresário Rodrigo Gi-
glio,  tamanho  é  documento  –  
pelo menos quando o assunto é 
automóvel. Ele aprendeu cedo 
a gostar de carrões norte-ameri-
canos: foi criado em uma famí-
lia de apreciadores da Cadillac, 
que chegou a ter três exempla-
res de modelos da marca na ga-
ragem, e era a bordo de um Dod-
ge Dart que a mãe o buscava na 
escola. Em 2011, já estabilizado 
profissionalmente, ele não dei-
xou por menos e adquiriu um 
belo Sedan DeVille 1969.

“Ele  é  o  ‘top’  dos  clássicos,  
uma coisa maravilhosa”, se em-
polga. “Em 1969, já oferecia vi-
dros e bancos elétricos, além de 
ar-condicionado  com  regula-
gem de temperatura.”

Encontrar  o  carro  desejado  
não foi difícil: o proprietário já 
havia lhe vendido outro carro, 
um Ford Landau em versão li-
musine. E o DeVille estava intac-
to, bem restaurado e com a origi-
nalidade coroada por um par de 
placas pretas. 

O  empresário  mantém  uma  
rotina quase religiosa de cuida-
dos com o carro. Todas as ter-
ças-feiras, um rapaz vai até sua 
casa para encerá-lo. “Eu levan-
to a capa e a carroceria está um 
espelho.” Tamanho cuidado ga-
rante que o sedã esteja sempre 
esplendoroso nos passeios se-
manais,  que  incluem  eventos  
de antigos e viagens ao litoral e 
interior paulista, nas quais o mo-
tor V8 de 7,7 litros não faz feio. 
Mas também rende momentos 
de  estresse,  quando  curiosos,  
não satisfeitos em contemplar 
a relíquia, avançam com os de-
dos sobre ela.

“Quando isso acontece, tiro 
imediatamente uma flanela do 
bolso e  limpo  a  carroceria,  na 

frente da  pessoa, para que ela 
perceba que não gostei do que 
fez”, conta o empresário, que só 
confia o volante do Cadillac ao 
seu motorista particular. 

“O sedã é muito comprido e 
não  possui  espelho  retrovisor  
direito, então um condutor não 
acostumado  acabaria  fazendo  
um estrago com ele”, justifica.

Celebridade. Se o Sedan DeVil-
le já está acostumado a chamar 
a atenção por onde passa, há al-

gumas ocasiões em que ele bri-
lha de forma ainda mais inten-
sa: quando ele recebe como pas-
sageira a cantora Ângela Maria, 
cuja carreira Giglio acompanha 
há 24 anos. 

“Fiz amizade com ela e o mari-
do e vou a todos os seus shows. 
Ela é a maior cantora do Brasil 
e, quando precisa ir receber al-
gum prêmio, meu motorista vai 
buscá-la  com  o  Cadillac,  para  
que ela possa chegar ao evento 
como se deve.”

Capotas e protetores

Serviços

Cadillac 1969 é carrão cheio de pompa
Exemplar de Sedan DeVille do empresário Rodrigo Giglio está acostumado a brilhar e tem como ilustre passageira a cantora Ângela Maria

Empenho. 
Giglio faz de 
tudo para 
manter a 
carroceria 
brilhando e 
detesta que 
toquem nela

Retrô. Detalhes esbanjam o charme do fim dos anos 1960

Serviços e peças para autos importados

FOTOS: MARCIO FERNANDES/ESTADÃO
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Funilaria e Pintura

Horário de funcionamento:

Sábado 8h às 12h
Segunda a sexta 8h às 18h

ACELERE COM A GENTE PARA
FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 2016*

Acesse e participe
www.campneusgpmonza.com.br

FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D’ITALIA 2016*

A CADA R$ 500,00 em compras de pneus e serviços,
CONCORRA a 1 PAR DE INGRESSOS para assistir ao

e a 10 KITS** exclusivos Pirelli

The F1 FORMULA 1 logo, F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V., a Formula One group company. All rights reserved. *Consulte
regulamento completo no site www.campneusgpmonza.com.br. **Kit exclusivo Pirelli: Contém uma sacola tipo mochila, um boné e um chaveiro Pirelli. Promoção aprovada pela Caixa Econômica Federal.

Consulte os endereços das nossas lojas em www.campneus.com.br
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