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Sorte. Rodrigues conta
que conseguiu comprar
o XJ6 L no último dia
de evento. ‘Tive a ajuda
de São Pedro’, brinca

Clássico.
Empresário
importou o
modelo e em
seguida
iniciou o
processo
para que ele
recebesse
placa preta.
Sedã é
muito
‘assediado’
para levar
noivas a
casamentos

Jaguar XJ6 L 1975
foi ‘garimpado’ em
evento nos EUA
Fã do modelo, empresário decidiu trazê-lo ao Brasil há nove anos.
Sedã de entre-eixos alongado foi destaque em salão de antigos
Belisa Frangione

Em 2004, o empresário Nilson
Rodrigues visitava o tradicional
encontro de carros antigos de
Hershey, nos Estados Unidos,
quandodeudecaracomseuantigo sonho de infância e de consumo: um Jaguar XJ6 L 1975.
“Fiz uma proposta, mas o do-

nodoJaguarnão aceitou.Noúltimo dia de evento, como chovia
muito e não apareceu nenhum
interessado,eleme ligou efechamos negócio. Consegui esse carro com a ajuda de São Pedro”, ri.
Com seu objetivo realizado,
Rodrigues providenciou todos
os trâmites necessários para trazer o veículo para o Brasil já com

uma outra meta: obter as placas
pretas,tarefaquenemfoitãodifícilassim.“Atestaram 96%de originalidade no carro”, relembra.
Por ter entre-eixos estendido,
omodeloéconsideradoumaversão “limusine” do XJ6, embora
seja um sedã. Os bancos de couro estão conservados e tanto o
relógio quanto o toca-fitas no

painel funcionam perfeitamente. Para os passageiros do banco
traseiro, há dutos para saída do
ar-condicionado. O volante tem
regulagemde distânciaeosparachoques, feitos de borracha, são
do tipo flexíveis, que se movem
em caso de colisão.
O XJ6 L possui dois tanques
de combustível – um do lado es-

querdoeoutro, nodireito. Omotor V6 4.2 gera cerca de 190 cv de
potência. O câmbio é automático de três marchas. Está com 150
mil quilômetros rodados.
Ocarrãoatraiolhareseatépropostas para servir em festas de
casamento. “Como ele é bem espaçoso, as noivas não pensam
duas vezes, mas não faço disso

um serviço. É só um favor para
amigos mais próximos.”
Presença constante nos tradicionais encontros realizados em
Águas de Lindoia, no interior, e
em Santos, no litoral, onde recebeu um prêmio, o XJ6 L foi uma
das estrelas do Salão Internacional de Veículos Antigos (SIVA),
em novembro de 2012.

Especializada em comerciais, Rely chega ao País
FOTOS: RELY/DIVULGAÇÃO

Chinesa controlada pela
Chery começou a operar
no País com o modelo
Pick-Up, que tem preço
sugerido de R$ 29.990
Thiago Lasco

ARely,divisãodamontadorachinesaCheryespecializadaem veículos comerciais, acaba de estrear no mercado brasileiro. O
primeiro modelo a chegar é o
Pick-Up, com cabine simples e
caçamba de 2,5 metros que pode
transportar até 800 kg de carga.
Sua tabela é de R$ 29.990.
O motor, um quatro-cilindros
de1litro e64cvdepotência, também irá equipar as outras duas
configurações do Pick-Up, a CD
(cabinedupla)eEX(caçambaestendida para 3 metros), ambas
com previsão de lançamento no
segundo semestre, e o modelo
Van, para sete passageiros, que
chega em março.
Emabril,serálançadooutilitário Link, também com sete lugares, mas equipado com motor de
1,3 litro que gera 84 cv. Com arcondicionado de duas zonas,
vem para brigar com Fiat Doblò.
Completa a linha Rely a H13,
uma van para 14 passageiros,
com motor de 2 litros e 170 cv de
potência. O veículo está previsto
para o segundo semestre.

Detalhes.
Pick-Up vem
com motor
1.0 e, de
série, há
itens como
direção
hidráulica.
Caçamba
de 2,5 m
transporta
até 800 kg
de carga
Capotas e protetores
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Peças
Peças para
para Carros
Carros Importados
Importados
• Novas • Usadas • Remanufaturadas
Despachamos para todo o Brasil

Planos. A meta da Rely é con-

quistar 30% de participação de
mercado no segmento de veículos comerciais, com cerca de 4
mil unidades vendidas por ano.
Para se diferenciar da concorrência,amarcaapostaemar-condicionado e direção hidráulica
como itens de série em todas as
versões. A garantia, porém, é de
apenas um ano, ou 30 mil quilômetros rodados. As revisões periódicas são feitas a cada 5 mil
quilômetros.
A rede de concessionários será independente da Chery. De
acordo com informações da
Rely, haverá 30 revendas no iní-
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cio das operações, 60 até o final
deste ano, 100 lojas previstas para 2014 e 120 até o fim de 2015.
Paraevitarproblemascomfornecimento de peças de reposição, uma preocupação recorrente do consumidor que pretende
adquirir veículos importados, a
Rely está usando o centro de distribuição de componentes da
Chery em Salto, no interior de

São Paulo.
Inicialmente, os modelos Rely
serão trazidos da China, usando
a cota de 4.800 unidades/ano assegurada ao grupo importador
Venko Motors pelo programa
Inovar-Auto.Porém,amontadoraestudaapossibilidadedemontarparte dalinhanoUruguai,onde a Chery já fábrica os modelos
Face e Tiggo.
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Serviços e peças para autos importados
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