
RENAULT DUSTER 1.6 DINAMIQUE R$38.990

12/13 - Preta, mecânica, COMP/
RD/ABS/CD/AB. De: R$ 42.
990,00, por: R$ 38.990,00 ☎
(11) 2790-4999 - Honda Norte-
vel.

AUDI

A1 1.4 TFSI
R$66.900 12/13 Sportback Attr.
aut., branco, rll, sensor estac. comp.
bordo ☎ (11) 4765-6613

A3
R$86.900 15/15 1.4 TFSI At-
tract. aut., cinza, contr.est., comp.
bordo, abs, rll (11) 4765-6613

A3
96/97 V6, câmbio manual, teto
solar, 2º. dono, preço à combinar.
☎(11)98306-1985 (tim)

A3 1.8
R$119.900 15/16 TFSI Amb., aut,
prata, bco couro, comp.bordo, xe-
non, rll ☎ (11) 4765-6613

A3 1.8
R$94.900 13/14 TFSI Amb., aut,
azul, bco.couro, teto, contr.est., RLL
☎ (11) 4765-6613

Q3 2.0 TFSI
R$139.900 12/13 Amb., aut., 4p,
blind, preto, bco.couro, teto, pil.
autom.. ☎ (11) 4765-6613

535I
R$106.000 11/11 Preto, 2ºdono
46.000Km. Opor tunidade!!
(11)95076-0240/2866-2217

MINI COOPER ONE
R$57.900 11/12 1.6 aut., mar-
rom, bco. couro, comp.bordo, ro-
das liga leve ☎ (11) 4765-6613

AGILE LTZ 1.4
R$24.990 09/10 - VERDE, NO-
VÍSSIMO, 61.000KM (11) 2030-
2016

ASTRA
R$17.990 04/05 - HB, 2P, COM-
FORT, OPORTUNIDADE, 41.200KM
(11) 2030-2016

CAPTIVA SPORT
13/13 será vendido 4ªfeira 02/
03 às 10h divs. veícs. anos e mods.
www.veiculosbancos.com.br Infs.
☎(11) 5586-3000

CELTA SPIRIT
R$16.990 11/11 - 4P, PRATA,
NOVÍSSIMO, 48.880KM (11)
2030-2016

CORSA PREM 1.4
R$18.490 08/08 - SD, 4P, FLEX,
PRETO, CARRO PARA FAMÍLIA, 89.
000KM (11) 2681-3208

POLO CONFORTLINE 2.0 R$27.990

10/11 - Prata, sedan, mecânico,
COMP/RD/ABS/CD/AB. De: R$
30.990,00, por: R$ 27.990,00 -
Honda Norte-vel. Fone: (11)
2790-4999

MERIVA PREMIUM
09/10 será vendido 4ªfeira 02/
03 às 10h divs. veícs. anos e mods.
www.veiculosbancos.com.br Infs.
☎(11) 5586-3000

MONTANA CONQ
09/10 será vendido 4ªfeira 02/
03 às 10h divs. veícs. anos e mods.
www.veiculosbancos.com.br Infs.
☎(11) 5586-3000

MONTANA LS
R$35.900 14/15 1.4 manual,
prata, 2p, flex, ar cond., airbag,
comp.bordo ☎ (11) 4765-6613

C3 GLX
R$24.790 11/12 - 1.4, AR/DH/
VE/TE/RDS, cinza, 2314 - (11)
4128-2828

C3 ORIGINE
R$36.900 13/14 1.5 8V, flex,
manual, cinza, airbag, ar cond., abs,
VTE. ☎ (11) 4765-6613

500 CULT
R$34.900 11/12 1.4 8V, manu-
al, prata, airbag, pil.autom., abs, rll
☎ (11) 4765-6613

FIORINO FURGÃO
R$19.000 10/11 Branca, Fire, flex,
ótimo estado, revisada, 106mKm
☎(11)5091-7444 Valério / Aline

FREEMONT EMOTION
11/12 28mkm, unica dona, pre-
ta, completa. R$58mil. Thiago
(11)99658-2388/3087-2171

LINEA
R$27.990 09/10 - LX 1.9 MT,
completo, preto, 5209 - (11)
2723-2222

PALIO 1.0
R$18.000 12/13 2p.,44Mkm.
Preto. 4169-8133/97514-4750

PUNTO
R$20.890 08/08 - 1.8 HLX, AR/
DH/VE/TE/RDS, cinza, 6648 - (11)
4128-2828

PUNTO ESSENCE
R$27.990 11/12 - 1.6 DUAL,
CINZA, COMFORT, 63.600KM (11)
2030-2016

STRADA ADV CE
R$32.990 11/12 - 1.8 FLEX,
CINZA, IMPECÁVEL, 62.00KM (11)
2723-8000

ECOSPORT FREESTYLE
R$59.900 14/15 2.0 16V , aut.,
preto, ar, bco c/reg.alt., DH, DT RLL
VTE, ABS. ☎ (11) 4765-6613

ECOSPORT TITANIUM
13/13, preta, u.dono, na garantia,
nova, completa, ocasião. Rua Au-
gusta, 1314 ☎ (11) 3383-1000

EDGE V6 SEL
R$66.900 10/11 3.5 aut., 4p, vi-
nho, bco.couro, pil.autom., rll, freios
abs ☎ (11) 4765-6613

FIESTA 1.6 HATCH
R$23.490 11/12 - PRATA, COM-
PLETO, 55.800KM (11) 2681-
3208

KA 1.0
R$20.490 12/13 - 2P, FLEX, PRE-
TO, COMPACTO, 27.000KM (11)
2681-3208

NEW FIESTA SE
R$42.990 14/14 - HB SE 1.6 AT
- completo, vermelho - 8685 - (11)
2723-2222

RANGER XL
12/13 será vendido 4ªfeira 02/
03 às 10h divs. veícs. anos e mods.
www.veiculosbancos.com.br Infs.
☎(11) 5586-3000

CIVIC EXR 2.0
15/16 $78m bx km 99104-2545

CIVIC LXS
14/14, prata, u.dono, novo, na
garantia, ocasião. Rua Augusta,
1314 ☎ (11) 3383-1000

CIVIC LXS
R$46.890 13/13 - MT, AR/DH/
VE/TE/RDS, Preto, 7708 - (11)
4128-2828

CIVIC LXS
R$36.790 12/13 - LX MT, AR/
DH/VE/TE, preto, 8449 - (11)
4128-2828

HR-V EXL
R$88.900 15/16 Cinza, 5.000 Km
☎ (11)3884-9151/99988-7816

NEW CIVIC LXL
R$54.900 12/13 1.8 aut., bran-
co, bco.couro, rll, sensor estac. ☎
(11) 4765-6613

AZERA
R$90.000 13/14 3.0 V6 aut.
preto, 10mkm 11-2948-8214

ELANTRA GLS
R$54.900 11/12 1.8 Aut., bco.
couro, airbags, rll, sensor estac. ☎
(11) 4765-6613

HB 20
R$46.000 14/15 1.6 premiun -
cinza -20.300Km- Completo ☎
(11) 3276-2211 98125-3593

HB 20
R$45.490 13/14 - X, 1.6AT,
BRANCO, NOVÍSSIMO, 25.600KM
(11) 2681-3208

S-TYPE V6 3.0
01/01 prata, P/vender hoje
☎(11)2977-2093/99944-8686

JEEP

GRAND CHEROKEE LAREDO
R$105.000 11/11 3.6 4X4 Blin-
dada. 95.000km. ☎(11)99556-
7859 kleber.lopes@globo.com

FREELANDER 2 SE
R$69.900 10/11 3.2, 4x4, aut.,
verde, bco.couro, pil.aut.m sensor
estac., airbag ☎ (11) 4765-6613

CLA FIRST EDITION
14/14, preto, aut, turbo, top de li-
nha, mod novo igual 2016, roda 18,
couro, multimídia, teto panorâmi-
co, farol de LED, 14.000 km, inte-
rior gelo, completíssimo, na garan-
tia. Av. Brigadeiro Luís Antônio,
3649 ☎ (11) 3888-9000

CLK320
01/01 Blind.☎(81)3301-3029

G300 CABRIO
R$66.000 11/12, preta , ú.dono.
Est. de 0 km ☎(11) 4837-5790

ASX 2.0
R$69.900 12/13 4x4 aut., cinza,
bco.couro, teto panor.,rll ☎ (11)
4765-6613

L200
99/99 Picape. Preço a combinar,
motor diesel, câmbio manual e com
tração. ☎(11)98306-1985 (tim)

PAJERO SPORT HPE 4X4
R$52.000 07/08, prata, 2.5, 143
CV, autom, turbo diesel. 142 mil km.
Pneus novos. Kit multimídia, placa
final zero☎(11) 99687-4570

MARCH
R$25.990 11/12 - 1.6 SV MT,
completo - cinza - 4154 - (11)
2723-2222

MARCH 1.6 S
R$25.990 11/12 - MT, completo,
branco, 3865 - (11) 2723-2222

408 ALLURE
R$33.990 11/12 - AT, completo,
cinza, 1477 - (11) 2723-2222

OFERTAS EM DESTAQUE

autos Serviço ao leitor
Dicas para fazer um bom negócio

✓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

Serviços
Capas e capotas Serviços e peças para autos importados

Mercedes
280 SL 1968
satisfaz razão
e emoção
Conversível foi comprado por leitor como
parte de investimento para aposentadoria

Thiago Lasco

O engenheiro Manoel Fernan-
des Faria Filho é um homem pre-
vidente. Ele sempre soube que,
para ter uma aposentadoria
tranquila, deveria aplicar seus
recursos com inteligência. Sua
grande jogada foi unir o útil ao
agradável: para formar um pé-
de-meia, investiu em carros an-
tigos, sua paixão. Um deles é um
Mercedes-Benz 280 SL conver-
sível 1968, o famoso “Pagoda”.

Entre 1999 e 2002, Faria for-
mou um acervo de 25 exempla-

res. Como já estava determina-
do a vendê-los ao se aposentar,
ele sabia que não bastava ouvir
o coração na hora da compra.

“Escolhi modelos com liquidez
no mercado de antigos”, conta.

Quando chegou a hora certa,
o engenheiro se desfez do acer-
vo sem dor. Em 12 meses, conse-
guiu passar adiante quase toda a
coleção, com exceção de três veí-
culos, entre eles o Mercedes.

Comprado em 2001, com ape-
nas 30 mil km rodados, o con-
versível sobreviveu ao “pare-
dão” por ser o favorito do dono,
mas também por atributos ra-
cionais. “Tive alguns modelos
mais ‘gastões’ e pesados. Prefe-
ri ficar com carros que pudesse
usar com frequência. O Merce-
des é fácil de guiar, não é tão
grande e, se for bem conserva-
do, pode rodar regularmente.”

Com motor de seis cilindros e
2,8 litros e câmbio manual de
quatro marchas, o modelo ga-
nhou o apelido de “Pagoda” por
causa do teto côncavo, mais alto
nas laterais que no centro, lem-
brando as linhas de templos reli-
giosos orientais. “Os engenhei-
ros da marca quiseram facilitar
o embarque dos alemães mé-
dios, que são altos, e acabaram
criando um ícone na trajetória
da Mercedes”, diz Faria.

Na versão conversível, remo-
ver a capota rígida é uma opera-
ção trabalhosa que exige a parti-
cipação de quatro pessoas.

“É preciso liberar as presilhas
e, ao retirar a peça, pousá-la
com cuidado em um suporte.
Não dá para colocá-la no chão”,
explica Faria.

Discreto. O carro está impecá-
vel, mas nem por isso o enge-
nheiro se anima a usá-lo no dia a
dia. Nos trajetos de rotina ele
usa um Ford Focus 2011.

“Rodo com o Mercedes ape-
nas o suficiente para conservá-
lo. Ele chama muita atenção e

fico apreensivo ao circular com
ele na cidade”, diz Faria, que pre-
fere deixar o carro brilhar em
eventos de antigos – já ganhou
prêmios em Águas de Lindoia e
Águas de São Pedro, ambas no
interior, e em Vitória.

O carrão já colocou Faria em

uma situação engraçada. “Sou
parecido com o (ex-presidente
da CBF) Ricardo Teixeira. Um
dia, um senhor que vendia água
no semáforo me confundiu com
ele, atraído pelo carro. Depois,
percebeu que havia se engana-
do e nós dois rimos.”
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11 44640-2399
Fábrica  São Paulo

LOJAS DE FÁBRICA: CAMPINAS - SP / ARAÇATUBA - SP / MIRASSOL - SP

Preço se discute, 
qualidade não!

www.walumarcapotas.com.br
e-mail: walumar@uol.com.brAv. Marginal Dois, 1424

Estr. São Paulo-Mogi km 31,5
SP 66 - Itaquaquecetuba/SP 

Aceitamos
cartão BNDES

 FURGÕES COM AS MAIORES
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30ANOS

EM ATÉ 12X
SEM JUROS

LANÇAMENTO 
CAPOTA E TAMPÃO
NOVA  HILUX CD 16
BREVE: FIAT TORO
E DUSTER OROCH

CAPOTAS
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Moderado. Faria roda pouco com o ‘Pagoda’ no dia a dia.
Ele prefere que o modelo brilhe em eventos de antigos

FOTOS: CLAYTON DE SOUZA/ESTADÃO

l A voz do dono
“Tive alguns modelos
mais ‘gastões’. O Mercedes
é fácil de guiar, não é
grande e, se for bem
conservado, pode rodar
regularmente”
Manoel Faria Filho
ENGENHEIRO
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