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PICASSO GLX 2.0
R$16.000 05/05 Azul, DVD, carro
de família, perf. estado, mecânico
%(11)95908-8018/ 3814-8367

207 XR 1.4
R$15.900 09/10 Ún. Dono, 2p, ar,
cd, 87km,prata (11) 2369-0021

MERCEDES E 250 SPORT
12/12 Preta. blindada p/ BSS-ní-
vel 3; 2 portas, c/ 30.000 Km ro-
dados, s/ batidas e c/ todas revi-
sões p/ conces. Entr R$ 40.000, +
25 parc. R$ 3.361,00 p/ cons.
Mercabenco. (11) 99638-1915

ÔNIBUS

ÔNIBUS URBANO
13/13 Mercendes / VW / Caio.
Tem outros anos(11)99976-6095

CONSÓRCIOS - AUTOS
Compro não contempl. pg a vista
(11)3079-3688/97206-6546

ςΟΧ⊇ ΣΕΜΠΡΕ ΑΧΗΑ 
Ο ΘΥΕ ΠΡΟΧΥΡΑ.

ςΟΧ⊇ ΣΕΜΠΡΕ ςΕΝDΕ 
Ο ΘΥΕ ΑΝΥΝΧΙΑ.

ΧΛΑΣΣΙΦΙΧΑDΟΣ 

ΕΣΤΑD℘Ο ΑΥΤΟΣ.

ΛΙΓΥΕ Ε ΑΝΥΝΧΙΕ:

Σ℘Ο ΠΑΥΛΟ ΧΑΠΙΤΑΛ

3855 2001

ΟΥΤΡΑΣ ΧΙDΑDΕΣ

0800 055 2001

Thiago Lasco

O Landau ano 1979 do comerciá
rio Robson Jacob está longe de 
ser um carro qualquer. O Ford, 
que já encanta os leigos pelo im-
pecável estado de conservação, 
tem um detalhe na tampa trasei-
ra que o faz conquistar a admira-
ção  dos  mais  exigentes  fãs  de  
antigos. Trata-se de uma placa 
que  identifica  a  série  especial  
SE,  feita  para  celebrar  os  60  
anos da marca no Brasil.

Jacob sempre apreciou o se-
dã de luxo – seu pai teve uma 

unidade  comprada  nova  em  
1978. A ideia de ter um Landau 
surgiu na cabeça do comerciá
rio há cerca de dois anos e  se 
materializou durante uma visi-
ta a um amigo em Curitiba.

“Quando vi o carro na gara-
gem  dele,  percebi  que  estava  
diante do Landau que queria pa-
ra mim, justamente pela exclusi-
vidade. Foram produzidos ape-
nas 300 exemplares”, diz Jacob. 
“Ele  me deixou  dirigir  o  Ford  
pelas ruas  da  cidade,  mas  não 
quis vendêlo.”

O jeito foi deixar o tempo pas-

sar até que o amigo resolvesse 
passar o sedã adiante. Foi só em 
outubro de 2017 que Jacob pô
de finalmente sentar ao volante 
do sedã desejado e leválo para 
sua casa na capital paulista.

“A  viagem  foi  uma  delícia.  
Mas, no fim dos 410 km, o tan-
que de 100 litros que eu havia 
completado em Curitiba já esta-
va na reserva”, conta o comer-
ciário. “Por causa do consumo 
elevado, não dá para rodar mui-
to com esse carro. É só para o 
fim de semana mesmo.”

Da mecânica à tapeçaria, a ori-

ginalidade do Ford está intacta 
nos mínimos detalhes. O novo 
dono  não  precisou  fazer  ne-
nhum tipo de reparo. “Há algu-
mas pequenas marcas na pintu-
ra, mas não quero mexer em na-
da. Talvez faça só um polimen-
to nas calotas.”

Enquanto aguarda a chegada 
das placas pretas que o sedã aca-
ba de conquistar, Jacob aprovei-
ta  para  desfilar  com  sua  nova  
aquisição em eventos de anti-
gos, todo orgulhoso. “É um car-
ro lindo, o melhor de todos os 
nacionais”, derrete-se.

“A suspensão é tão macia que 
parece que você está andando 
em uma nuvem. A direção é leve 
até demais, o que incomoda em 
altas velocidades, mas é ques-
tão de costume”, minimiza.

Especial. A edição comemora-
tiva SE do sedã trouxe algumas 
melhorias  em  relação  às  ver-
sões da época . O sistema de pla-
tinado e condensador deu lugar 
à ignição eletrônica e o ar-condi-
cionado, que era afixado na par-
te inferior do painel,  passou a 
ser integrado na própria peça. 

A cor Vermelho Scala foi a úni
ca disponível. Ao consumidor, 
cabia  apenas  escolher  entre  
câmbio manual, como no exem-
plar de Jacob, ou automático.

Landau de 1979
série especial SE
é pura exclusividade
Fã do sedã, comerciário paulista adquiriu recentemente um dos 
300 exemplares feitos para celebrar os 60 anos da Ford no Brasil
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Paciente. 

Jacob teve 
de esperar 
quase dois 
anos até o 
antigo dono 
resolver 
vender o 
carro, que já 
tem placas 
pretas
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