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R $ 8 4 . 0 0 0 1 3 / 1 3 c i n z a .

%(11)3224-8000/ 99984-8808

C4 PICASSO 2.0
11/11 Preto, 24.000km, único
dono, em ótimo estado.Tratar c/
Silvinei %(11)98460-7362

FIESTA SEDAN 1.0
05/05 Pta,dh (11)94002-6497

FIT LX
12/13, mec., prata, ú.d, 27mkm.
Part. %99512-0001/3062-0187

FIT LX
10/11 aut., prata, 58mkm. Part.

%(11)99512-0001/ 3062-0187

NEW CIVIC LXL
R$38.900 10/11 aut, completo +
banco couro, prata. Fe l ic io

%(11)97138-1850/4019-4367

CLASSE A
00/00 Classic, 1.9, cinza chumbo
80.000km,único dono, ót. estado.
Tr. c/ Silvinei %(11)98460-7362

E500 AVANTGARDE

R$139.900 08/08 AMG, nova, top,
preta, Blindagem Cetigon IIIA, sem
delaminação, revisada, 30mkm
desde zero revisões Comark. %
11)97439-2391/11)4347-8548

COROLLA GLI
R$50.000 13/13 prata, automá-
tico, único dono (a), apresentação
impecável, completo, bancos de
couro, 60mil km. Tratar com sr.
Carlos % (11)5044-5905

COROLLA SE-G
R$28.000 04/04 99mil KM, aut.,
bege (champagne), pneus novos,
tudo funciona, doc. ok, manuten-
ção ok, % (11) 99128-4820

COROLLA XEI 2.0
R$67.900 14/15 Flex,Aut,Branco
perolizado, novo.%(11)99910-
9990/31058500(Res) Particular.

BMW X5 ENDURANCE 5.0
11/11 BSS, prata, p/vender hoje.

%(11)2977-2093/ 99944-8686

BLINDAGEM - MANUTENÇÃO
SEGURANÇA É COISA SÉRIA!
Substituição de vidro c/ entrega
rápida, 3 anos de garantia. Em-
presa especializada, certificada e
homologada a partir de R$2.700.
Al. dos Tupiniquins, 1450 Moema.
WhatsApp: (11)99470-6774

%(11) 5035-5555

CAMINHÕES

IVECO 35S14 COMPRO
2014 a 2017. Tratar % (11)
3228-4333/99986-0516

ÔNIBUS

FORD CARGO
16/17 816 S-1119 -2429 semi-
novo. www.luizfavareto.com.br

ÔNIBUS URBANO
09/10 até 2013 Marcopolo/Caio
MB1722/1418 (11)99976-6095

ÔNIBUS

ÔNIBUS URBANO CAIO

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

COMPRO SEU CONSÓRCIO
Mesmo em atraso ou cancelado.
Imóv./auto. 34 anos no mercado.

%(11)5851-1632/97645-7677
carnanrep@uol.com.br

CONSÓRCIO IMÓV.CONTEMP.
Banco Santander Créd. R$144mil.
entr. R$47mil (+) 171 prest.
R$978. Tratar %(11)5851-1632/
Whats 97645-7677 Carlos

Oldsmobile Cutlass 
de 1967 é carro com 
vocação de estrela 

Thiago Lasco

O  comerciário  Robson  Jacob  
não passa despercebido quan-
do está ao volante de seu Olds-
mobile Cutlass de 1967. O mus-
cle car fabricado pela antiga di-
visão da General Motors norte-
americana é um verdadeiro cha-
mariz de fãs e curiosos – espe-
cialmente quando roda com a 
capota aberta.

“Todos elogiam a beleza dele. 
Um Porsche não faria o mesmo 
sucesso. Se o objetivo é ser nota-
do, o carro cumpre o requisito 
com nota dez”, diz o dono, que 
leva na esportiva o bombardeio 
de perguntas. “Respondo com a 

mesma paciência as  inteligen-
tes e as idiotas.”

Tanto assédio cria situações 
inusitadas no trânsito. “Às ve-
zes,  os  interessados  empare-
lham seus carros de tal maneira 
que não consigo fazer a conver-
são que pretendia, e sou obriga-
do a mudar todo o meu trajeto”, 
ele conta. “Em Boituva, no inte-
rior paulista, um motorista qua-
se bateu na cerca da rodovia ten-
tando tirar uma foto.”

O  interesse  do  comerciário  
pelos  modelos  da  Oldsmobile  
surgiu na infância, quando o pai 
comprou um cupê de 1964. Mas 
ele só encontrou um exemplar 
para chamar de seu em 2014, du-

rante um encontro de antigos  
em Curitiba. “Era de um amigo 
meu. Consegui convencêlo ali 
mesmo  a  vender  o  Cutlass  e  
comprar o Cadillac Limousine 
que eu tinha.”

A troca fez todo o sentido pa-
ra Jacob, que prefere modelos 
com pegada mais esportiva. “O 
Cadillac tem pouco motor para 
o peso dele, é um carro beber-
rão e lento. Este aqui pelo me-
nos  é  beberrão  e  anda  bem”,  
compara.

Com a originalidade pratica-
mente  intacta,  exceto  nos  
pneus e na capota, o carrão roda 
menos de uma vez por mês, aos 
sábados  e  em  viagens  curtas.  

São duas as explicações para is-
so:  excesso  de  zelo  e  falta  de  
tempo. “Fico com medo de que 
aconteça  alguma  coisa.  Não  é  
fácil encontrar peças  para ele.  
Além disso, tenho outros anti-
gos para usar”, justifica o dono.

Bonachão. O  Cutlass  tem  um  
comportamento dinâmico bas-
tante peculiar,  de acordo com  
Jacob. “É um carro bem bona-
chão, com muito motor e pouco 
pneu”, define. “Ele mais canta 
pneu do que anda. Se eu estiver 
a 40 ou 50 km/h e pisar fundo no 
acelerador,  ele  já  sai  ‘cantan-
do’”, diverte-se.

Na estrada, o comerciário ga-
rante que pega leve com a relí
quia. “Minha filosofia é respei-
tar a idade do carro. É um mode-
lo para passear, e não passo de 
100 km/h. Ele vai tranquilo em 
uma  rodovia  como  a  Castello  
Branco, mas não em uma serra. 
Ela balança muito e sai de fren-
te em curvas.” Para o futuro, a 
perspectiva é de mais caminhos 
tranquilos pela frente, sempre a 
bordo do Oldsmobile. O comer-
ciário não cogita se separar de 
seu xodó por nada – nem mes-
mo por algumas horas.

“Vira e mexe, surgem propos-
tas para usar meu carro em co-
merciais. Mas os R$ 300 ofereci-
dos não pagam nem a gasolina 
que eu gastaria para me deslo-
car até o local da gravação.”

Paciente. Jacob jura que leva na esportiva 
o assédio constante de curiosos ao carro

Fabricado pela antiga divisão da General Motors, muscle car do 
comerciário Robson Jacob rouba todas as atenções por onde passa
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