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OcontadorCarlosSousanunca
escondeu de ninguém sua pai-
xãoporEva.Nemmesmodaes-
posa, que até marca presença
em alguns dos momentos de
prazer que Eva lhe proporcio-
na. “Eva” é um 250SE de 1967
que faz parte do acervo de oito
modelos antigos da Mercedes-
Benz mantidos por Souza – to-
dos têmnomes femininos.
A identificação com a marca

alemã surgiu quando o conta-
dorcomprouseuprimeiroanti-
go, um SL. A participação em
fóruns virtuais e o contato com
outros fãsdaMercedeso incen-
tivouaaumentaracoleçãoefre-
quentar clubes. Atualmente,
seu carro de uso diário é umse-
dãC180 de 2013.

Já a vontade de ter um250SE
surgiu após um amigo adquirir
um exemplar, há dez anos. O
contadordizquepesquisoupor
cerca de dois meses até fechar
negócio com um colecionador
deMinasGerais,quehaviacom-
prado o cupê do jornalista e co-
lecionador Boris Feldman.
“A pintura original era toda

branca.Mas, ao restaurar o car-
ro, Feldman mandou pintar o
tetodecinza, criandoumefeito
saiaeblusa,queacheimuitobo-
nito e mantive”, diz Sousa. “O
ar-condicionado é original, as-
simcomoo teto solar, umaces-
sório de épocamuito raro.”
Seis anos depois, o contador

refezapinturadocarro,paraeli-
minarasdiferençasdetonalida-
deemalgumaspartes.Orevesti-
mentodemadeira dopainel es-

tava rachado após anos de inci-
dênciada luzdosol e foi restau-
radopor umartesão brasileiro.
“Pensei em encomendar o

serviçoaumaempresaespecia-
lizadadosEstadosUnidos,mas
teria de enviar o painel para lá e
ainda apresentar às autorida-
desumcertificadodeorigemda
madeira”, conta.
Valetudoparapreservarabe-

lezadeEva.Ocarro ficaguarda-
doemgaragemcoberta, abriga-
do da poeira sob uma capa, e
não circula durante a semana,
poisodonoacreditaqueo risco
de arranhões e batidas émaior.
Também evita a exposição ex-
cessiva aos raios solares.
Como as outras “meninas”

deSousatambémprecisampas-
sear,napráticaEvaacabarodan-
do apenas uma vez a cada dois

outrêsmeses.“Àsvezes,eudiri-
jo pela Avenida 23 deMaio até a
zonanorteda capital e volto, só
paracolocá-laemmovimento”,
dizocontador.“Maseueminha
esposa já fizemos alguns ralis
de regularidade com a Eva. O
carro antigo não tem sentido
sem a família junto”, filosofa.
A cada passeio, Eva sabe re-

compensarocuidadoeadedica-
çãododono. “Éumcarroextre-
mamenteconfortáveleprazero-
so. Gosto damecânica, do con-
forto, da posição de dirigir, da
estabilidade emcurvas...”, enu-
mera Sousa.
“É claro que as respostas não

são as de ummodelomoderno.
Apesardeterdireçãocomassis-
tênciahidráulicaefreiosadisco
nasquatrorodas,éumcarrofei-
tohá50anos,comoutro tipode
dirigibilidade. Mas para pas-
sear, émaravilhoso”, completa.
Na rua, as reações que Eva

desperta são sempre positivas.
Souza conta que certa vez foi
abordado por uma moça que
perguntou se ele poderia levá-
laà igrejanoMercedesnodiade
seucasamento– ideiadescarta-
da por ele. “O banco traseiro
não tem muito espaço para le-
var passageiros”, justifica.
No fim das contas, o conta-

dorsólamentanãotermaistem-
po livre para curtir Eva e as ou-
tras pérolas de seu acervo. “Até
pensei em enxugar a frota para
conseguir aproveitarmais cada
carro.Mas criei uma ligação es-
pecialcomtodos,entãoseriadi-
fícil vender algumdeles.”

Bicolor.
Teto foi
repintado na
cor cinza por
proprietário
anterior,
criando um
efeito ‘saia
e blusa’

Bemequipado.Ar-condicionado de época é item raro

Teto solar.Acessório é original, de acordo comSousa

Exemplar do cupê 250SE é parte do acervo de oito modelos antigos,
todos batizados com nomes femininos, do contador Carlos Sousa

Conheça ‘Eva’, um
Mercedes-Benz
1967 apaixonante

Capricho.Aplique demadeira foi restaurado por um artesão
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Pedigree.
Estrela de
três pontas
sobre o
radiador
deixa clara
a origem
nobre
do cupê
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