4

%HermesFileInfo:Ca-4:20140427:

JornaldoCarro

OESTADODES.PAULO

DOMINGO,27DEABRILDE2014

Dois amigos com muita coisa em comum
O publicitário Hélder Sobrêda e o administrador Hélio Kalil têm exemplares quase idênticos de VW Brasília, ambos feitos em 1976
FOTOS: JF DIÓRIO/ESTADÃO

Thiago Lasco

Hélder e Hélio poderiam ser irmãos.Não faltam afinidades: os
nomes são parecidos, a paixão
por modelos Volkswagen antigos é a mesma e, na garagem de
cada um deles, há uma Brasília
azul feita em 1976. Mas eles só
se conhecem há dois anos.
“Éramosmembros deumclube dedicado à Kombi e, quando
começamosa conversar,descobrimos que tínhamos carros
quase iguais”, diz o publicitário
HélderSobrêda,quecresceu rodeado de modelos VW. “Minha
famíliasempre foi fiel àmarca.”
Já o dono da outra Brasília, o
administrador Hélio Kalil, só
passou a se interessar pelo modelo em encontros de donos de
antigos. “Passei a vê-la com outros olhos e me apaixonei. Embora tenha a mecânica do Fusca, a dirigibilidade é diferente.”
O exemplar de Sobrêda, cor
Azul Oriente, estava parado havia oito anos, com 29 mil km de
uso. O de Kalil, Azul Firenze, tinha 90 mil km. A integridade de
ambos é invejável: pintura, mecânica e tapeçaria são originais.
“Carro precisa rodar, a pior
coisa é deixá-lo parado”, afirma
Sobrêda. Ele conta que não se
intimida nem em dias chuvosos. “Meu medo é levar um esbarrão de um motociclista, por
exemplo. Também não deixo o
carro com manobristas, nem o
estaciono na rua.”
Para manter as Brasílias em
ordem, os dois amigos trocam o
óleodomotoreengraxam asuspensão a cada seis meses. Eles
garantem que o modelo não dá
dores de cabeça.
“Quando compro um VW antigo,a últimacoisa quemepreocupa é a mecânica, simples e barata. Pode ter algum vazamento, mas é fácil de resolver”, afirma Sobrêda. “Reparo na carro-

Siameses. Os exemplares da Brasília são do mesmo ano. O que os diferencia são os tons de azul: Oriente (E) e Firenze (D)

Entusiastas. Hélio e Hélder
(em primeiro plano), são fãs
de VW com motor a ar e se
conheceram em um clube
dedicado a esses modelos

DNA.
Disposição
do painel de
instrumentos
é a mesma
dos ‘irmãos’
da linha
Fusca

ceria, integridade e originalidade do carro. Comprei a Brasília
sem nem ligar o motor.”
História. Lançada em 1973, a
Brasília foi pensada pela VW
brasileira para ser a sucessora
do Fusca, com o qual compartilhava o motor boxer 1.6 de 60 cv
refrigeradoa ar.Mas,coma chegada do Gol, acabou saindo de
linha em 1982, enquanto o céle-

Espartano.
Bancos só
passariam
a ter apoios
de cabeça
a partir
de 1980

bre besouro só se despediu em
1986 (e teve uma breve reencarnação de 1994 a 1996).
A Brasília foi o primeiro modelo com carroceria hatchback
feito no Brasil. Como tem a terceira porta (atrás, onde fica o
motor),aVWoptouporclassificá-lo como perua, para aproveitar benefícios fiscais da época.
Por isso, ficou conhecido no feminino, como “a” Brasília.

‘Ajuste’.
Embora
seja um
hatch,
Brasília foi
enquadrada
como perua
para ter
benefícios
fiscais

TANTA TECNOLOGIA NUNCA COUBE TÃO FÁCIL NO SEU BOLSO.
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ZONA NORTE ...
AVANTE FREGUESIA DO Ó ............. 3933-7000
CAOA ANHANGUERA ..................... 3909-4400
SONNERVIG BRÁS LEME ............... 3950-7676
SONNERVIG CENTER NORTE ......... 2223-2000
SONNERVIG SANTANA................... 2971-7171
ZONA LESTE ...
AVANTE SÃO MIGUEL .................... 2030-7000
FORTE VILA PRUDENTE ................. 3794-4000
MIX ARICANDUVA ......................... 3670-2100

MIX RADIAL LESTE ....................... 2603-4000
MIX TATUAPÉ ................................ 2090-4711
NAVESA MOOCA............................ 3279-5050
SOUZA RAMOS PENHA .................. 2643-8001
CENTRO ...
MIX NOVE DE JULHO ..................... 3241-9999
MIX RIO BRANCO .......................... 3363-3600
SANDRECAR CAMBUCI.................. 3385-1800
ZONA OESTE ...
FORTE CEASA ............................... 3839-3000

SONNERVIG PACAEMBU ................ 3871-8000
STUDIO SUMARÉ ........................... 3866-4000
SUPERFOR BUTANTÃ ..................... 3723-5000
SUPERFOR LAPA ........................... 3613-9000
SUPERFOR PINHEIROS .................. 3069-1800
ZONA SUL ...
CAOA JARDINS............................. 3060-2840
CAOA JABAQUARA ........................ 5593-0033
CAOA VILA MARIANA .................... 5087-1112
CAOA IBIRAPUERA ........................ 5053-3000

CAOA JOÃO DIAS .......................... 5643-3600
CAOA MORATO .............................. 3749-4400
NAVESA MORUMBI ....................... 3740-2222
NAVESA NAÇÕES UNIDAS ............. 5682-3500
NAVESA VILA OLÍMPIA ................. 2039-5555
SONNERVIG IPIRANGA .................. 2066-1000
GRANDE SÃO PAULO ...
CAOA OSASCO............................... 3699-8000
MIX ALPHAVILLE........................... 4166-7800

NAVESA GUARULHOS .................... 2463-6450
SONNERVIG RAPOSO..................... 4617-9300
ABCD ...
AUTO PRIME SÃO BERNARDO ....... 4930-7000
MIX SÃO CAETANO DO SUL ........... 4224-9000
SANDRECAR SANTO ANDRÉ.......... 4979-3000
SANDRECAR MAUÁ ....................... 4512-8888
SUPERFOR DIADEMA .................... 4072-7700

ABRIREMOS NESTE SÁBADO E DOMINGO.

Respeite os limites de velocidade.

Ford Empresas: (11) 4174-3900

www.ford.com.br

Promoção Compre e Ganhe “Oferta Especial EcoSport” válida até 29/04/2014, considerando-se a data de emissão da nota fiscal, ou até o término dos estoques de veículos participantes. Na compra de um veículo Ford EcoSport, o cliente poderá escolher entre: manutenção gratuita
durante os primeiros 24 (vinte e quatro) meses ou primeiros 40.000 km (quarenta mil quilômetros) rodados, o que ocorrer primeiro, correspondente às 4 (quatro) primeiras revisões periódicas, conforme manual do proprietário ou taxa 0,00% a.m. com 50% de entrada e saldo em 12 parcelas
ou outras condições especiais de financiamento descritas no regulamento completo ou vale-combustível no valor unitário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com validade de 24 (vinte e quatro) meses, sujeito às regras de utilização. Consulte regulamento completo e mais informações por
meio do site www.ford.com.br, nos Distribuidores Ford ou por meio do CAF - 0800 703 3673. Esta promoção não é válida para veículos adquiridos na modalidade de venda direta. Preços válidos até 29/04/2014. Ford EcoSport SE 1.6 2014 (cat. ECD4) a partir de R$ 61.690,00 à vista ou
financiamento com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 50,08% de entrada (R$ 30.894,97) e saldo em 12 parcelas de R$ 2.639,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 62.562,97.
Custo Efetivo Total (CET) calculado em 03/04/2014 a partir de 0,43% a.m. e 5,32% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Fiesta Rocam Hatch SE Plus 1.0 Flex 2014 (cat. FCD4) a partir de R$ 31.740,00 à vista ou financiado com taxa de 0,00% a.m. e 0,00% a.a., 50,27% de entrada (R$
15.955,70) e saldo em 24 parcelas de R$ 689,00 na modalidade CDC com 30 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 32.491,70. Custo Efetivo Total (CET) calculado em 26/03/2014 a partir de 0,38% a.m. e 4,60%
a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrange seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito a aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá sofrer alteração, na data efetiva
da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente, custos de registros de cartórios variáveis de acordo com a UF (não incluso no valor das parcelas e no cálculo do CET) e data da contratação. Contratos de Financiamento e Arrendamento Ford
Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas. Frete incluso.

