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KADETT
93/93 R$4.000 + doc., dir.hidr.,
vidro elét. Impecável. Ac.troca
%(11)96370-6673/ 4455-0866

ZAFIRA ELEGANCE
04/05 particular, completa, prata
7bcos. Carlos 3721-3417/4817

PALIO
R$7.500 01/01 verm., rodas es-
port, pneus novos, doc.ok. Ac.tro-
ca%96370-6673/ 4455-0866

STRADA TREKKING
15/16 Cabine dupla, 1.6 CD,
109mil KM, vermelha, doc. ok %
(11) 98305-0000 /95272-2000

CIVIC LXS
R$51.900 14/14 Preto, Aut, 1.8,
U.dono, Bco Couro, Roda, ABS, etc.
Ñ ac troca 11 98263-0517 Partic

E 250 AVANTGARDE
12/13 1.8, 16 valvulas, 204cv,
aut., prata, único dono, bx. KM.
Super nova%(16) 99717-0373

E500 AVANTGARDE

R$135.900 08/08 AMG, nova, top,
preta, Cetigon IIIA, sem delamina-
ção, revis., 30mkm desde zero re-
vis.Comark. Ac.blindado parte pagt
(11)97439-2391/ 4347-8548

COROLLA GLI
R$50.000 13/13 prata, autom., ú.
dono (a), impecável, completo,
bancos de couro, 60mil km. Tratar
com Sr. Carlos%(11)5044-5905

FOX 1.0
13/14 flex, 60km, compl.Part.Ú.D
trio elétr., d.elét., ar, trava de câm-
bio, trava aut., v.e., forração porta
mala, verm. Oferta. R$31.450.
19)99611-5353/19)3861-3142

SAVEIRO
14/15 branca,30mkm.Ú. dono
19)99707-4527/19)3651-4060

AUDI A6 V8 4.2
R$38.000 00/01 prata, revisado
Perfeito estado, baixa km, comple-
to, c/ manual%(11)98141-6459

SHOPPING DA
BLINDAGEM
Blindagem do seu veículo com
garantia até 10 anos e as melho-
res marcas de vidros e mantas.
Avenida Jaguaré 575. Jaguaré
%(11)97795-0000

%(11) 3661-0000

SHOPPING DA
BLINDAGEM
Tudo o que você precisa para ma-
nutenção de seu Blindado você
encontra aqui. Compra e venda de
veiculos Zero km e Semi novos.
Espaço de 6.000m²! Av. Jaguaré
575. Jaguaré%(11)97795-0000

%(11) 3661-0000

BUGGY
72/72 estad 0km1198141-6459

JEEP WILLYS
R$55.000 51/51 Verde militar,
51.725km, impec. 94242-4322

SPRINTER 310 DIESEL MWM
96/97, Camionete, carroceria,
aberto, Raridade, unico dono, Ver-
de, s/uso. F: (11)96974.3550

CAMINHÕES

CÂMBIO DIFERENCIAL
Vendo câmbio e diferencial do
Caminhão Volks Titan 18310.
%(17)99129-2609/3227-7781

CAMINHÕES

TRANSPORTADORA VENDE
Ivecos, Caminhões (baú) Barueri SP
Tratar %(11) 4134-7120 djalma.
junior@linexgroup.com

ÔNIBUS

ÔNIBUS URBANO CAIO

06/06 Articulado R João de Abreu,
1099. Guarapiranga.Tr. Luciano
(11)55146877/96425-6789 Tim

Ligue e conheça nossas promoções:

(11) 3855-2001
Interior e outras localidades:

0800-055-2001

autos Serviço ao leitor
Dicas para fazer um bom negócio

3Ao contatar o vendedor, cuidado com telefones de outras
cidades e celulares

3Marque sempre um encontro em um local onde você possa
ver o veículo

3Antes de adiantar qualquer valor, veja o veículo e faça a
checagem dos seus documentos

3Forneça seus dados apenas pessoalmente

3Faça o negócio pessoalmente

3Evite documentos e notas fiscais encaminhados por fax,
eles podem ser frios

3Desconfie de vantagens milagrosas

Thiago Lasco

A vida é cheia de términos e re-
começos, mas o advogado Leo-
nardo  Mazzillo  nunca  lidou  
bem com isso. Na hora de dizer 
adeus, o apego sempre fala mais 
alto e ele fica com o coração dila-
cerado. Quando Basílio cruzou 
o seu caminho, porém, ele sen-
tiu que a história seria diferen-
te. “Desta vez, é para sempre”, 
ele garante. “Basílio” é um Mer-
cedes-Benz 280 de 1980. 

“Ele é indestrutível. Essa gera-
ção, a W123, roda como táxi no 
Marrocos até hoje. O motor de-
le, um 2.8 seis-cilindros, foi fei-
to  por  17  anos”,  diz  Mazzillo.  
“Quando eu vendo um carro, a 
dor é tanta que até tira o prazer 
de comprar um novo. Pelo me-
nos este é para o resto da vida.”

O fascínio pela marca alemã o 

acompanha  desde  a  infância,  
quando foi vizinho de um diplo-
mata  que  só  usava  carros  da  
Mercedes. “No início dos anos 
80, aqueles carros eram inaces-
síveis. Tive Ford Del Rey Série 
Ouro e Chevrolet Monza Clas-
sic, o luxo que dava para ter.”

Quando  começou  a  dirigir,  
Mazzillo  foi  “comendo  pelas  
beiradas”. Teve Ka, 206 SW, Fu-
sion e Azera, até realizar seu so-
nho.  “Primeiro,  comprei  um  
CLC  200  usado.  Depois,  tro-
quei por um C 200. Hoje, meu 
carro de uso diário é um C 180.”

Basílio surgiu em 2015, anun-
ciado por R$ 21.500. “O preço 
me atraiu e fui ver o carro, mas 
estava bem ‘judiado’. Fui embo-
ra certo de que jamais o compra-
ria”, conta o advogado.

Voltando  para  casa,  porém,  
ele pensou no acabamento in-
terno  em  tom  verde-musgo  e  
mudou de ideia. “Foi a mesma 
coisa quando conheci meu ca-
chorro, o Banana, no centro de 
doação. Na hora tive medo de 
leválo para casa, mas voltei pa-
ra buscálo no dia seguinte.”

Foram necessárias três ofici-
nas e R$ 50 mil para revigorar o 
sedã.  Acertar  a  regulagem  do  
carburador  foi  um  desafio.  As  
portas, que estavam cheias de 

massa plástica, tiveram as cha-
pas refeitas. Itens de acabamen-
to foram garimpados. “Não me 
incomodei  em  gastar  esse  di-
nheiro, pois o Basílio nunca vai 
se desvalorizar.” 

Mazzillo  e  Basílio  passeiam  
juntos pelo menos uma vez por 
semana.  “Fico  impressionado  
ao  ver  como  um  carro  de  37  
anos  continua  perfeitamente  

funcional. Ele é muito resisten-
te  e  confortável.  Só  faz  falta  
uma direção hidráulica progres-
siva. Acima de 100 km/h, ele dá 
uma certa insegurança.”

O advogado jura que não tem 
ciúmes de Basílio e deixa que os 
amigos dirijam o sedã – desde 
que não o confiem a manobris-
tas.  “Se  for  para  quebrar uma  
lanterna, que seja eu. Assim, pe-

lo menos terei uma história inte-
ressante para contar”, justifica. 

Ele  também  vê  com  bons  
olhos  o  interesse  que  Basílio  
desperta nas ruas. “Eu sempre 
evitava ficar  olhando  para um 
carro antigo de forma mais os-
tensiva, ou mesmo me aproxi-
mar do dono, com medo de inco-
modálo”, diz Mazzillo. “Agora 
que  estou  do  outro  lado,  vejo  

como é gostoso quando as pes-
soas puxam conversa.”

O hábito de “batizar” os car-
ros sempre esteve presente na 
vida do advogado. “Meu C 180 é 
o  “Banguela”,  o  C  200  era  o  
“Obama”...  Este  sedã  é  como  
um membro da família. As pes-
soas sempre me perguntam co-
mo estão o Banana, os meus qua-
tro gatos e o Basílio.”

l Apego
“Este carro é como um 
membro da minha família. 
As pessoas sempre me 
perguntam como estão 
(meu cão) Banana, os meus 
quatro gatos e o Basílio.”
Leonardo Mazzillo

ADVOGADO

Admirador. Mazzillo é fascinado pelos Mercedes desde a infância. Além de Basílio, ele tem um sedã C 180, para uso diário
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Sedã ‘Basílio’ 
é parceiro 
para a vida 
inteira
Exemplar de 1980 do Mercedes-Benz 280 
é o xodó do advogado Leonardo Mazzillo 

Investimento. Restauração do sedã consumiu R$ 50 mil Belo. Interior em tom verde-musgo desempatou a compra

%HermesFileInfo:Ca-4:20171001:

4 JornaldoCarro DOMINGO, 1 DE OUTUBRO DE 2017 O ESTADO DE S. PAULO

 


