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Um caso de
amor pelo
Landau em
dois atos
Aposentado recompra sedã da Ford feito
em 1979 quase 20 anos depois de vendê-lo
Thiago Lasco

Além do belo Landau 1979 que
costuma dirigir atualmente, o
aposentado Paulo Hilgenberg
já teve pelo menos outras dez
unidades da linha de sedãs de
luxo da Ford brasileira, compradas a partir de 1986. Trata-se de
uma paixão que o acompanha
desde os 10 anos de idade.
“Eu estava voltando de Santos para São Paulo em um Fusca, em um fim de tarde, quando
vi um Galaxie branco com o interior azul. Eu disse a mim mesmo que ainda teria um carro como aquele”, ele recorda.
A história do carro das fotos
desta página é marcada por idas
e vindas. Hilgenberg o adquiriu
em 1991 e, cinco anos depois,
acabou por vendê-lo a um amigo – que, por sua vez, repassou o
sedã a um outro amigo. Todos
faziam parte do mesmo círculo
social do aposentado.
“Não me arrependi de ter me
desfeito do carro, mas um dia
me deu vontade de tê-lo de voll

Admiração

“Quando saio com ele, o
assédio já começa com o
porteiro. As crianças ficam
curiosas e os mais velhos
dividem histórias comigo”
Paulo Hilgenberg
APOSENTADO

ta. Eu sempre encontrava com
o então proprietário e perguntava se ele não queria vendê-lo para mim. Mas ele só aceitou fechar negócio em 2014”, conta
Hilgenberg. “Hoje em dia, tenho apenas esse Landau.”
Tanta insistência se justifica
pelo excelente estado de conservação do sedã da Ford, que
jamais foi restaurado e rodou
cerca de 94 mil km. Hilgenberg
diz que a pintura, o estofamento e até os pneus são originais.
“Faço apenas a manutenção preventiva normal de um carro dessa idade”, afirma.
Comedimento. Durante o período em que foi dono do Landau pela primeira vez, Hilgenberg fez questão de curti-lo em
viagens pelo interior de São Paulo e aos Estados de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. “Isso
aqui (o carro) vai embora. É só
colocar gasolina no tanque e se
deliciar”, garante.
Agora, porém, ele se contenta
com passeios curtos pela capital paulista, nas manhãs de domingo. Já não leva o sedã a encontros de antigos com tanta
frequência e em eventuais viagens prefere usar uma moto.
Mas isso não significa que seu
interesse pelo modelo tenha diminuído. “Ainda acho que foi o
melhor carro já produzido no
Brasil. Não existe nada igual a

Fidelidade.
Hilgenberg
diz que anos
depois de se
desfazer do
Ford, voltou
a desejar
o sedã de
novo. E
conseguiu
é preciso olhar para a frente e se
atualizar”, diz.
Prazer ao volante. Hilgenberg

Conservado. Leitor conta que o Ford nunca foi restaurado. ‘Até os pneus são originais’, diz
ele, inclusive hoje em dia. O rodar é diferente: suave, macio, silencioso. É outra concepção de
carro, nada se compara. Nem
mesmo modelos como os da

BMW. Nem da MercedesBenz”, afirma.
Ao mesmo tempo que enaltece as virtudes do sedã, o aposentado reconhece que os tempos

são outros. “É impraticável rodar com um Landau em uma cidade como São Paulo, com o
trânsito de hoje. Há modelos
muito mais eficientes. Por isso,

diz que o que importa, no fim
das contas, é saborear as boas
lembranças que o Landau traz à
tona. E também as reações positivas que o sedã desperta toda
vez que roda por aí. “Quando
saio com ele, o assédio já começa com o porteiro do meu prédio”, conta o dono do Ford.
“Em geral, as crianças ficam curiosas, enquanto os mais velhos
dividem comigo suas histórias
do passado.”
Os únicos chatos são os que
insistem em fazer a pergunta
inescapável: “Gasta muito?”. Para eles, o aposentado responde
com uma pergunta retórica.
“Um cara de 1,90 metro de altura come a mesma coisa que uma
criança? Tudo tem seu preço!”

Sofisticação. Sedã tem ótimo acabamento e amplo espaço graças a soluções como alavanca de câmbio na
coluna da direção e bancos inteiriços. Por causa da dianteira enorme, símbolo sobre o capô serve de ‘guia’

ACESSE AUTOLINE.COM.BR. COMPRE E VENDA SEU CARRO
TIGUAN
17/17 Turbo R$ 174.000,00
Consulte Temos outros ☎ (11)
3377-7000 www.truffi.com.br

EVOQUE PURE TECH
12/12 preta, p/vender hoje. Tr.:
☎(11)2977-2093/ 99944-8686

71/71 placa preta, certificado antiguidade, estado 0Km, azul pavão
☎(11)98141-6459/5052-0844

17/17 Q3 R$ 210.000, Consulte
Temos outros ☎ (11) 3377-7000
www.truffi.com.br
17/18 0KM/AUTOM/COMPLETO/
A PARTIR DE R$ 89.900,00/CONSULTE CONDIÇÕES NA LOJA ☎
(11) 3383-1000|(11) 38889000

BMW 328I
15/15 2.0, GP, 5 mkm R$ 198 mil
Consulte Temos outros ☎ (11)
3377-7000 www.truffi.com.br

COROLLA GLI
CELTA 1.0
R$10.000 02/02 Preto, ú.dono,
72.837Mkm. ☎(11)97426-0201

S10 LTZ CD
16/17 Flex. 0km. 4x4, 2.5, R6T. Por
R$112.990. ☎(14)2104-7004/
(14)99164-7072

R$52.250 11/12 prata, automático, único dono (a), apresentação
impecável, completo, bancos de
couro, 66mil km, rádio e toca-fitas. ☎(11)5044-5905 sr Carlos

HILUX SRV
17/17 0KM/AUTOM/TURBO DIESEL/4X4/PRATA / PRETA E BRANCO PEROLA/ MELHOR PREÇO EM
TOYOTA ☎ (11) 3383-1000|(11)
3888-9000

GRAND CHEROKEE
LIMITED
R$190.000 14/14 3.0 diesel,
93mkm, bancos couro bege, único dono, IPVA pago, ót. estado. (98)
3087-0011 / (98)98121-3434

ÔNIBUS URBANO CAIO
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

92&6(035($&+$
248(352&85$
06/06 Articulado R João de Abreu,
1099. Guarapiranga.Tr. Luciano
(11)55146877/96425-6789 Tim

92&6(035(9(1'(
248($181&,$

&/$66,),&$'26
(67$' 2$8726

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

CIVIC
16/17 2.0, 16V, autom. R$ 148 mil
Consulte Temos outros ☎ (11)
3377-7000 www.truffi.com.br

R$46.700 15/15 1.6, aut., conf.
Plus, compl. branco, 31.800km.
(11)5041-6718 / 99983-3326

HILUX SW4
17/17 0KM/AUTOM/TURBO DIESEL/ 4X4/5 e 7 LUGARES/ MELHOR PREÇO EM TOYOTA ☎ (11)
3383-1000|(11) 3888-9000

Mesmo em atraso ou cancelado.
Imóv./auto. 34 anos no mercado.
☎(11)5851-1632/97645-7677
carnanrep@uol.com.br

BMW X5 ENDURANCE 5.0

HB 20

JEEP

COMPRO SEU CONSÓRCIO

ÔNIBUS

COROLLA

R$155.000 14/14 Branco per., Int.
verm. IPVA pg. (11)98791-4667

72/72 prata, zero km, equipado,
aro 17, som, etc. Tratar: ☎(11)
98141-6459 / (11)5052-0844

FUSCÃO 1500

AUDI
Z4

BUGGY

JETTA HIGHLINE 2.0 TSI
17/17 R$ 164.000, Temos outros
☎ (11) 3377-7000 truffi.com.br

☎(11) 3879-5500
SEU VIDRO DELAMINOU???
ATENÇÃO SEGURANÇA

/,*8(($181&,(

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
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☎(11) 5035-5555

