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Zelo. Carro está em ótimo estado por fora e por dentro

'Chapolin'
tem simpatia
e carisma a
toda prova
VW Passat LS 1976 do analista financeiro
Willian Spera já encantou até policiais
Thiago Lasco

As heroicas aparições de Chapolin vêm sendo raras: hoje, ocorrem somente a cada dois meses,
e de preferência nas primeiras
horas do dia – quando não há
nem sinal de confusão nas ruas.
“Chapolin” é o apelido do
Volkswagen Passat LS 1976 que
o analista financeiro Willian
Spera mantém com extremo zelo. O cupê sai da garagem, onde
fica guardado sob duas capas,
apenas em dias de eventos do
Clube do Passat, do qual Spera é
sócio. Ou para ir ao posto de gasolina, para reabastecer o tanque e calibrar os pneus.
“Até gosto de curti-lo em movimento, mas tenho medo de
sair com ele e acontecer alguma
coisa”, justifica o proprietário,
que é fã de carteirinha da VW –
já teve outro Passat, um Gol
“quadrado” e quatro exemplares de Voyage, e hoje possui tam-

bém um Fox (a versão do Voyage que foi exportada para os Estados Unidos) de 1991.
Hoje com 32 anos, ele não era
sequer nascido quando o Passat
teve seu apogeu. Assim, a paixão pelo modelo não tem nenhum traço de saudosismo.
“Quando comecei a pesquisar carros antigos, aos 16 anos,
fiquei encantado com a frente
de faróis redondos que o Passat
teve em sua primeira fase, de
1974 a 1978”, explica o analista.
Antes de encontrar Chapolin, Spera avaliou pelo menos
três dezenas de exemplares,
muitos com a originalidade desvirtuada ou peças faltando. A
busca terminou em 2008, graças a um anúncio na internet.
“Eu e um amigo fomos até
São Carlos, no interior paulista.
Quando vi o carro, foi amor à
primeira vista”, ele conta.
O analista pagou R$ 6 mil pelo VW. No caminho de volta pa-

Poucos passeios. Modelo fica guardado sob duas capas e só sai de casa esporadicamente
ra a capital, o amigo que o seguia em outro carro notou que o
Passat estava vazando combustível. “O bocal do tanque havia
se rompido e tive de vedar a peça com esparadrapo.”
Esse pequeno percalço não
abalou o encanto de Spera por
Chapolin, que nunca havia sido

restaurado e precisou de poucas intervenções. A pintura em
tom Vermelho Málaga e o revestimento de courvin do banco do
motorista foram refeitos, assim
como parte do assoalho.
“Graças a uma falha crônica
dos Passat dessa época, a água
da chuva entrava pelo quebra-

vento e se infiltrava no piso do
carro”, diz o dono, que gastou
R$ 7 mil nessas melhorias.
Paixão. O investimento foi até

pequeno perto da realização de
Spera ao volante do carro que
tanto quis. “Ele é ótimo de dirigir. O motor 1.5 de 65 cv é me-

lhor que o de muito carro ‘mil’
por aí. E os bancos de mola são
superconfortáveis”, elogia.
A nota destoante do Volkswagen fica para o câmbio de quatro velocidades, com um inconveniente já conhecido pelos fãs
do Passat: nos primeiros anos
de produção, os engates da ré e
da primeira marcha eram muito próximos, o que às vezes levava o motorista a engrenar a marcha errada. “Mas já me acostumei”, garante o analista.
Spera e Chapolin formam
uma dupla imbatível, que não
tem a menor pretensão de se dissolver. “Já recebi propostas para vendê-lo, mas esse carro vai
ficar comigo para o resto da vida. O Passat é uma paixão de
todos. Quem não teve um exemplar na família?”, derrete-se.
“Com ele, já fui parado pela
polícia rodoviária em um posto
de pedágio. Mas foi porque gostaram do carro e queriam conhecer a história dele. E ainda me
deram os parabéns por ele estar
tão original.” Pelo visto, a astúcia desse Chapolin também não
conhece limites.

ÔNIBUS

CAMINHÕES
Q3 2.0 TFSI

AUDI

R$129.900 16/17 Attrac., aut.,
azul, vol.mult., bc.couro, troca
marcha vol., brake light, escap.duplo, freios disco, GPS, pil.aut.
☎(11)3525-8000

BRAVO
R$30.900 12/13 - Essence Dualoic Cinza Tel(11)2179-5005

EVOQUE

ELANTRA GLS
R$61.900 13/14 2.0 aut, preto,
ABS,rll, bc.couro, sens.estac,
comp.bordo, pil.aut., bluetooth,
brake light ☎(11)3525-8000

R$136.900 12/12 Blind, 2.0 aut,
preto, bc.couro, a.bag, c.bordo,
pil.aut, sens.estac., rll, xenon, abs,
brake light ☎(11)3525-8000

COROLLA GLI

PASSAT 2.0

17/18 0KM UPPER/ AUTOM/
COURO/ LED FRONTAL/ 7 MARCHAS/ COMPLETO/R$89.900,00
☎ (11) 3383-1000|3888-9000

R$79.900 12/12 TSI aut, prata,
airbag, abs, rll, sens.est, GPS, pain.dig, pil.aut, comp.bordo, vol.
mult, bc. couro ☎(11)3525-8000

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

A1
R$114.900 15/16 1.8 Sportback Ambition, Aut., vermelho, airbag, abs, ar, sens.estac., teto, xenon, rll, pil.aut. comp.bordo
☎(11)3525-8000

PRADO
Q3 2.0 TFSI
R$103.900 12/13 Ambition,
Stronic, aut., branco, sens.estac.
bc.couro, freios a disco, GPS, Drive
Select, pil.aut, camera ré, brake light ☎(11)3525-8000

EVOQUE PURE TECH

COURIER
10/11 1.6., Empresa vende pela
melhor oferta, no estado em que se
encontra. Renata (13)3319-5002

HB 20
R$42.900 15/15 1.6 Comfortline, man, vermelho, ar cond., vol.
multif., airbag, abs, bluetooth.
☎(11)3525-8000

EDGE

A5

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

R$43.900 13/14 - MT Preta
Tel(11)2179-7000
R$166.900 15/15 Sport, 1.8, aut.,
preto, GPS, bc.couro, troca marcha volante, camera ré, teto, RLL
☎(11)3525-8000

320I 2.0 TURBO

R$139.900 15/16 Sportback 1.
8, aut, attrac, cinza, bc.couro,
sens.estac., pil.aut., farol milha,
xenon, troca de marcha no volante, rll ☎(11)3525-8000

FUSION 2.0

E500 AVANTGARDE

R$89.900 15/15 Aut., preto, teto, GPS, sens.estac. pil.aut., comp.
bordo, airbag, abs, bc.couro, camera ré ☎(11)3525-8000

A5
R$129.900 15/16 Sportback
Amb, 1.8 aut., preto, comp.bordo,
GPS, xenon, farol milha, bc.couro,
sens.estac., aibag, abs, teto.
☎(11)3525-8000

R$143.900 15/16 2.0 Active Flex
Aut, preto, bc.couro, p.dig, comp.
bordo, RLL, sens.estac, airbag, ABS,
☎(11)3525-8000

09/10 prata. Empresa vende pela
melhor oferta, no estado em que se
encontra. Renata (13)3319-5002

R$128.900 13/13 TFSI, aut,
branco, pil.aut., teto, rll, bc.couro,
xenon, esc. duplo,freio a disco.
☎(11)3525-8000

ASX 2.0

S10

RENEGADE

GOL 1.0
R$21.900 11/12 Flex, manual,
preto. ☎(11)3525-8000

CIVIC LXR
CAMRY XLE

R$96.900 15/16 Bluemotion, aut,
branco, bc.couro, teto, airbag, abs,
comp.bordo, GPS, sens. estac.
☎(11)3525-8000

COROLLA

C3

HR-V EX 1.8

R$35.900 12/13 - Picasso EXCL
AT Cinza Tel(11)2179-5005

R$79.900 15/16 - CVT Prata
Tel(11)2179-5005

R$119.900 14/15 V6 3.5 aut.,
preto, bc.couro, comp.bordo, abs,
pil.aut.,teto, xenon, troca marcha
vol. freio disco, rll (11)3525-8000

C10
R$45.000 75/75 vinho, toda original, a qualquer prova. Part
☎(11)94027-5631/5687-6000

17/18 0KM ALTIS E XRS 2.0/ AUTOM/ COURO/ 7 MARCHAS/
MULTIMIDIA C/ TV DIGITAL/ PAGAMOS TABELA FIPE NA TROCA/
MELHOR PREÇO EM TOYOTA ☎
(11) 3383-1000|3888-9000

R$32.900 15/15 1.0 Trendline,
preto, airbag, abs, alarme, ar cond.,
vidros e travas elétricas
☎(11)3525-8000

CAMINHÕES
AGREGA-SE VEÍCULOS E
UTILITÁRIOS
(Sem Motorista).P/Diretoria. Início
imediato.SP-capital. Enviar fotos do
veículo:grupoallmetals@gmail.com

R$115.000 12/13 48mkm todo
revisado, Blindado. NIII. Centigon.
☎(11)97204-2857/ 4744-8844

CADENZA

R$100.000 11/11 Branco,direção hidráulica, 171.000km, controle de tração 4x2, transmissão
manual, sistema de freios, banco
motorista c/regulagem de altura.
☎(11)3312-9489 c/Romualdo

ÔNIBUS

MICRO ÔNIBUS
R$110.000 10/10 Marcopolo,Volare W9, 39 lugs., 1 porta.
Cólegio Z.Sul, excel. estado conservação ☎ (11) 5668-1190 hc

GOLF 1.4 TSI
R$74.900 14/15 Comfortline, aut,
prata, escap.duplo, rll, freios a
disco, sens. estac., bc.couro, airbag, abs ☎(11)3525-8000

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

ÔNIBUS URBANO
06/07 lote 20 unid. 1418/1722
Caio/Busscar (11)99976-6095

HONDA CB 1300
R$24.500 07/07 preta, 18mkm,
excelente estado,doctos Ok. ☎
(11)4605-5452 Coml/(11)44455972 Res /(11)98367-9832

MICRO ÔNIBUS
R$65.000 07/08 VW 9150, Busscar 1 porta, 32 lug., Colégio Z.
Sul. Imperdível. Excel. estado conservação. ☎(11)5668-1190 hc

COMPRO CONSÓRCIO
(11)3277-1732/99988-8586 zap

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

autos
Serviço ao leitor
Dicas para fazer um bom negócio

C60

VOYAGE
GOLF 1.4 TSI

R$39.000 14/14 compl, Part.
☎(11)94027-5631/5687-6000

R$114.900 13/13 Blind, aut.,
branco, vol.mult., bc.couro, faróis
acend.aut., freios a disco, sens.
estac. ☎(11)3525-8000

72/72 20mKm originais, azul, Part
☎(11)94027-5631/5687-6000

06/07 Empresa vende pela melhor oferta, no estado em que se
encontra. Renata (13)3319-5002

C3
R$259.900 14/14 Ambiente, TFSI
Stronic aut., preto, bc.couro, teto
solar elétr., sens.estac., farol milha, pil.aut ☎(11)3525-8000

R$72.900 14/15 - AWD CVT Preta Tel(11)2179-5005

☎(11) 5035-5555
TIGUAN 2.0 TSI

R$79.900 15/16 1.8 Long., aut,
aibag, GPS, sens.est, painel dig.,
pil.aut, comp.bordo, brake light,
freio disco, bluetooth, rll
☎(11)3525-8000

R$67.900 16/16 - AT Cinza
Tel(11)2179-5005

A6 3.0

R$30.900 15/15 Trendline, manual, prata, contr.tração, al, airbag,
ar cond, brake light, cd, VTE
☎(11)3525-8000

JEEP

R$58.900 15/15 - LX CVT Prata
Tel(11)2179-7000

A5 SPB 2.0

TIGUAN 2.0 TSI

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

MB L1318

GOL 1.0
R$145.000 08/08 AMG, nova, top,
preta, Blindagem Cetigon IIIA, sem
delaminação, revisada, 30mkm
desde zero revisões Comark. ☎
11)97439-2391/11)4347-8548

RANGER CD

CITY

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

R$39.900 13/14 Highline, semiaut., vermelho, VTE, airbag, abs, ar
cond., RLL, freio a disco.
☎(11)3525-8000

TUCSON GLS

330I

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

R$84.900 12/13 - TSI AT Branca
Tel(11)2179-7000

R$103.900 14/15 aut., preto, rll,
sens.estac., fárois nebl., brake ligth,pil.aut, comp. bordo, bc. couro
☎(11)3525-8000

R$67.900 16/17 2.0 AT Cinza
Tel(11)2179-7000

BLINDADOS
DELAMINADOS?

TIGUAN

FOX 1.6

R$44.900 14/14 - X Premium AT
Vermelho Tel(11)2179-2288
R$143.900 16/17 aut., preto,
comp.bordo, rll, pil.aut., farol milha, airbag, abs, brake ligth, vol.
mult. ☎(11)3525-8000

R$34.900 16/16 Trendline, manual, preto, ar cond., airbag, abs,
vidros e retr.elétricos.
☎(11)3525-8000

CROSSFOX 1.6

HB 20

A5

SAVEIRO 1.6

C250

R$79.900 11/12 3.5 V6, aut.,
branca, bc.couro, sens.estac.,
comp. bordo, airbag, ABS, RLL,
Brake Light. ☎(11)3525-8000

R$129.900 16/16 Sportback 1.8
aut, cinza, bc.couro, pil.aut., sens.
estac., GPS, teto, rll, airbag, abs
☎(11)3525-8000

05/05 preta, 7l. P/ vender hoje
(11)99944-8686(11)2977-2093

ÔNIBUS URB. CAIO

Vários caminhões: Vuc, Toco, Truck
e Carretas, de 5 a 30.000lts.
☎(11)94027-5631/5687-6000

✓Ao contatar o vendedor, cuidado com
telefones de outras cidades e celulares
✓Marque sempre um encontro em um
local onde você possa ver o veículo
✓Antes de adiantar qualquer valor, veja
o veículo e faça a checagem dos seus
documentos
✓Forneça seus dados apenas
pessoalmente
✓Faça o negócio pessoalmente
✓Evite documentos e notas fiscais
encaminhados por fax, eles podem
ser frios
✓Desconfie de vantagens milagrosas

