
Thiago Lasco

A história do administrador Fa-
bio Henrique Santos com o Rab-
bit 1984 nasceu para ser passa-
geira. Com a ajuda de um amigo 
que mora nos Estados Unidos, 
ele trouxe ao Brasil o Volkswa-
gen, versão conversível do Golf 
de primeira geração para o mer-
cado  americano,  já  pensando  
em revendê-lo.

A primeira parte da aventura 
correu bem. Santos encontrou 
o conversível à venda na inter-
net e o comprou por US$ 7 mil 
(cerca de R$ 23 mil, no câmbio 
atual).  Com  124  mil  km  roda-
dos, o VW estava em excelente 
estado e com a carroceria ínte-
gra. “Só troquei os pneus e as 
pastilhas de freio”, ele conta.

Na hora de trazer o carro ao 
Brasil, porém, a maré virou. Os 
despachantes contratados pelo 
administrador não executaram 
os  trâmites  corretamente  e  o  
Rabbit ficou retido no porto de 
Santos  por  quase  seis  meses.  
“Tive de gastar R$ 80 mil para 
desembaraçá-lo”, ele lembra. 

Carismático.  Ao  volante  do  
VW, Santos teve uma sensação 
de familiaridade. “Eu me senti 
guiando um Gol GTS: a mesma 
relação de marchas, a acelera-
ção típica dos motores da famí-
lia AP, a buzina em botões re-
dondos  na  direção.  Foi  como  
voltar no tempo, pois meus pais 
tiveram  vários  exemplares  de  
Gol durante a minha infância.”

No primeiro passeio com a es-
posa, o domingo ensolarado es-
tava perfeito para recolher a ca-
pota.  Mas  o  casal  ignorou  um 

cuidado que os donos de conver-
síveis não esquecem: o filtro so-
lar. “Nem levamos bonés. Qua-
se tivemos uma insolação. Aque-
le  passeio  deixou  marcas  em  
nós”, brinca o administrador. 

Pelas ruas,  o Rabbit  desper-
tou  curiosidade:  poucas  pes-
soas sabiam de qual modelo se 
tratava, já que o Golf só desem-
barcou no País na terceira gera-
ção, em 1994. “Muitos pergunta-
vam se era um Gol que eu havia 
cortado. Mas todos olhavam pa-
ra ele com simpatia. É um carro 

muito carismático.”
Foram 12 meses de convivên-

cia feliz, até que chegou a hora 
de passar o VW adiante. Tudo 
conforme o previsto, salvo por 
um detalhe que não estava no 
plano original: o aperto no cora-
ção na hora da venda.

“Não era para eu gostar dele, 
mas criei carinho. Se minha si-
tuação financeira tivesse permi-
tido, eu teria  ficado com  ele”,  
reconhece  o  administrador.  
“Tomara que o próximo dono 
cuide tão bem dele quanto eu.”

Golf 1984 conversível 
tem carisma de sobra 

Serviços
Capotas e protetores Serviços e peças para autos importados

Batismo. 
Nome 
Rabbit era 
usado nos 
EUA e 
Canadá, 
onde o 
modelo foi 
vendido de 
1975 a 1984 

Exemplar do VW feito nos Estados Unidos, onde era chamado de Rabbit, 
foi trazido para o Brasil de forma independente por um administrador

DNA. Painel 
tem itens 
comuns aos 
modelos VW 
brasileiros 
dos anos 
1980, como 
o volante
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É essencial que a cada troca de óleo do motor, o 
filtro de óleo também seja trocado. A contaminação 
do óleo do motor causa desgastes que podem 
provocar danos mecânicos graves, por isso sua  
troca deve ser feita rigorosamente como 
recomenda o manual do veículo.

Filtros de Óleo1

Se o filtro de ar não for trocado no período 
correto, a sujeira pode ocasionar o desgaste 
interno das peças, gerando aumento de 
consumo de combustível, perda de potência   
do motor, aquecimento e aumento nas 
emissões de poluentes.

Filtros de Ar3

A troca dos filtros de ar condicionado  
é fundamental, evitando proliferação  
de bactérias e fungos que agridem a 
saúde dos ocupantes do veículo.

Filtros de Ar 
Condicionado
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O filtro de combustível saturado pode 
danificar a bomba de combustível, 
provocando assim a falha no sistema 
de injeção causando a parada 
repentina do veículo.

Filtros de 
Combustível
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Paque Maçaneta I

Paque Maçaneta II
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A MELHOR ROTA PARA SUAS MELHORES FÉRIAS.
Nessas férias fuja do stress, verifique os filtros do seu veículo.

Filtros
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