
AUDI

A1 1.4 TFSI
11/11 Ún.dono. 52.000 Km. S/
detalhes. Dr.Fraga F: 99222-2154

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

CLK430 AVANTGARDE
99/99 prata, 2 p., p/ vender hoje
(11) 99944-8686/ 2977-2093

ETIOS HB XLS
R$30.900 12/13 vermelho, Flex,
ót. est., lindo, ac. contraproposta
☎(11)5564-4178/98546-5452

BMW 328
15/15 4 mkm, preto, s/ detalhes
R$ 199 mil (11)99615-8888
Walter 3377-7000 truffi.com.br

BMW X5 ENDURANCE 5.0
11/11 BSS, prata, p/vender hoje.
☎(11)2977-2093/ 99944-8686

HILUX SW4
17/17 OKM, P. entrega top linha R$
299 mil (11) 99615-8888 Walter
3377-7000 www.truffi.com.br

JETTA HIGHLINE 2.0 TSI
17/17 0KM, branco e preto, P.E. R$
169 mil (11) 99615-8888 Walter
3377-7000 www.truffi.com.br

TIGUAN
17/17 OKM, P.E., preta e branca R$
179 mil (11) 99615-8888 Walter
3377-7000 www.truffi.com.br

BLINDADOS
DELAMINADOS?
A partir de R$350,00. Manuten-
ção de vidros blindados com 13
anos de mercado e Autoclave pró-
pria. Autoclavagem com 3 anos de
garantia contra delaminação.
www.vidrosdelaminados.com.br -
Rua Faustolo, nº 1722 Lapa
WhatsApp ☎(11)94651-0000

☎(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, nº 1450 Moema.
☎ WhatsApp: (11)99470-6774

☎(11) 5035-5555

CAMINHÕES

VW 22140
R$80.000 90/90 Caminhão ca-
çamba. Implemento Marca Gri-
m a l d i ( + ) 4 c a ç a m b a s .
14)98118-9576/14)3641-0777

ÔNIBUS

ÔNIBUS URBANO CAIO

06/06 Articulado R João de Abreu,
1099. Guarapiranga.Tr. Luciano
(11)55146877/96425-6789 Tim

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

Fã do Volvo 444 exibe par de joias suecas
Thiago Lasco

O advogado Hercio Mendes co-
leciona carros antigos de diver-
sas marcas. De acordo com ele, 
entre os que despertam mais sur-
presa  por  onde  passam  estão  
dois exemplares do cupê Volvo 
444, um azul de 1950 e um bordô 
feito no ano seguinte. Afinal, é 
mais  comum  encontrar  rema-
nescentes dessa época de mar-
cas como Chevrolet e Ford.

A  relação de  Mendes  com  o  
Volvo  começou  na  juventude,  
quando ele conviveu com vários 
membros de uma escuderia, na 
região central da capital paulis-
ta. “O 444 tinha desempenho de 
carrão norte-americano. Apesar 
de ter motor menor, é bem mais 
leve. Não tirei mais o modelo da 
cabeça”, recorda.

Quando o advogado resolveu 
comprar seu primeiro antigo, há 
18 anos, não teve dúvida: seria o 
cupê sueco. E foi em um anúncio 
publicado no  Estadão  que  ele  
encontrou o exemplar de 1950, 
que pertencia  a  um  coleciona-
dor que morava no bairro do Ipi-

ranga. Bem conservado, o carro 
precisou apenas de reparos pon-
tuais nos para-choques, croma-
dos e suspensão, além de uma 
retífica no motor.

O 444 azul foi o único antigo 
de Mendes  por  cerca  de  cinco 
anos. Até que, em um evento no 
qual levou sua relíquia, ele rece-
beu uma dica: havia outro exem-
plar de seu modelo favorito ago-
nizando  em  uma  garagem  em  
Cotia, na Grande São Paulo. 

Foram necessários apenas 15 

dias para que o perspicaz advoga-
do apurasse a informação e loca-
lizasse o sedã. Não foi difícil con-
vencer o proprietário a fazer ne-
gócio, e assim o cupê bordô de 
1951 foi salvo do ostracismo.

“Ele estava tão feio que, quan-
do eu o estacionei em frente à 
minha casa,  meus  filhos  afixa-
ram nele um cartaz com os dize-
res ‘aceita-se sucata’”, ri o advo-
gado, que passou um ano e meio 
reformando o carro – “com mui-
to rigor”, faz questão de frisar.

Terminada  a  restauração,  
Mendes exibe a “prole” com or-
gulho típico de pai coruja. “Os 
Volvo são os meus meninos. São 
carros muito valentes. Eu os le-
vo a eventos como os encontros 
em Águas de Lindoia, Santos e 
Araxá e eles chegam sempre ro-
dando, nunca em caminhões pla-
taforma”,  diz  o  advogado,  que  
põe os cupês em movimento pe-
lo menos uma vez por semana.

Ele garante que os dois sexage-
nários não fazem feio diante dos 

“garotões” que dominam as es-
tradas. “Dirijo de forma respeito-
sa, mas acelero sempre até o limi-
te de velocidade permitido. Eles 
são ágeis e extremamente segu-
ros. Só requerem uma distância 
de frenagem maior, por não te-
rem  dispositivos  como  freios  
com ABS.”

Na cidade, a dupla sueca é um 
verdadeiro ímã que atrai olhares 
e,  principalmente,  flashes.  “O  
azul  chama  mais  a  atenção  de  
mulheres e crianças, por ter um 

aspecto mais alegre que o bor-
dô”,  acredita  Mendes.  “Todo  
mundo buzina para ele, porque é 
mesmo muito simpático. Um ra-
paz quase caiu da moto tentan-
do fotografá-lo.”

O advogado diz que a última 
coisa que passa por sua cabeça é 
vender alguma de suas preciosi-
dades. “Um dia, fui abordado em 
Santos por um senhor a bordo 
de um Mercedes-Benz, que me 
fez uma oferta generosa. Recu-
sei, ele dobrou o valor e depois 
aumentou de novo, mas não ce-
di. Ele ficou incrédulo!”, afirma. 

O lado espinhoso da história é 
que manter um Volvo antigo no 
Brasil é uma tarefa desafiadora, 
diante da escassez de peças de 
reposição. “Ocasionalmente, dá 
para  garimpar  um  dínamo  ou  
um motor de arranque no Chile 
ou no Uruguai”, conta Mendes.

“Caso contrário, o jeito é fabri-
car réplicas dos componentes. É 
por isso que eu nunca jogo fora 
uma peça velha que substituo, já 
que ela pode vir a servir de mol-
de. Ainda bem que o Volvo que-
bra muito pouco!”

Achado. Anunciado no ‘Estadão’ sedã de 1950 precisou de poucos reparos para ficar em dia

O advogado Hercio Mendes possui dois exemplares do cupê, feitos em 1950 (azul) e 1951 (bordô), que roubam a cena por onde passam

Precavido. 
Como peças são 

raras, Mendes
guarda as usadas, 

que podem servir de 
molde para novas

Renascido. Com instrumentos à esquerda, modelo de 1951 foi restaurado em 18 meses
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