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AUDI

A1 1.4 TFSI
R$79.900 14/15 Sportback,
branco, teto solar, sens.estac., RLL,
escap. duplo, freios disco, comp.
bordo %(11)3525-8000

A3 1.8
R$106.900 15/16 Sedan, bran-
co, aut., RLL, freio disco, sens. es-
tac., comp. bordo, faróis acend. aut,
escap. duplo, abs, troca marcha vol.
%(11)3525-8000

A4 1.8
R$106.900 15/16 Attraction, aut.,
drive select, escap.duplo, freios
disco, sens.estac., bluetooth, pil.
aut., bc. couro %(11)3525-8000

A5
R$99.900 12/13 2.0 Sportback,
TSFI, branco, RLL, teto, sens.estac.
, pil.aut., bc.couro, drive select, es-
c a p , d u p l o , f r e i o s d i s c o .
%(11)3525-8000

Q3 1.4 TFSI
R$119.900 15/16 Attraction, aut,
cinza, faróis nebl, sens.estac., RLL,
freios disco, escap. duplo, comp.
bordo, vol.multif., xenon, bc. couro
%(11)3525-8000

320I 2.0 TURBO
R$137.900 16/17 Aut., preto, bc.
couro, RLL, freios disco, sens. es-
tac., comp. bordo, airbag, ABS,
troca marcha vol., escap. duplo
%(11)3525-8000

MINI COOPER
R$79.900 13/14, 1.6 prata, co-
untryman, aut., teto, sens. estac. rll,
GPS, xenon, bc.couro, pil.aut.,
comp . bo rdo , ABS, a i r bag
%(11)3525-8000

X1
R$183.800 16/17 2.0 S Drive,
aut., preto, sens.est., Bc.couro. a.
bag. abs, teto, GPS, faróis neblina
%(11)3525-8000

X1
R$106.900 14/15 2.0 Sdrive, aut.,
azul, RLL, freios disco, sens. estac.
, escap.duplo, faróis nebl., bc.
couro, ABS %(11)3525-8000

X1
R$67.900 11/12 S Drive Aut 18I,
top, branco, sens. estac., bc. cou-
ro, faróis nebl., vol. multif., freios
d i s c o , r l l , c om p . b o r d o .
%(11)3525-8000

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

FIESTA 1.6
R$49.900 14/15 1.6 Titanium,
aut., branco, faróis nebl., vol.mult.,
freios a disco, sens.estac., bc. couro
%(11)3525-8000

CIVIC
R$86.900 14/14 Sedan SI 2.0
manual, branco, RLL, freio disco,
teto solar eletr., airbag, pil.aut.,
comp. bordo %(11)3525-8000

AZERA
R$82.000 13/14 3.0, GLS, V6,
24V, 37mKm, ú.dono, preto, teto.
%(11)95629-3971/5093-6568

HB 20
R$49.900 16/17 1.0 Flex, Com-
fortline Style, prata, vol. mult., blu-
etooth, freio disco, RLL, sens. es-
tac. %(11)3525-8000

HB 20
R$39.900 15/15 1.6 Comfortli-
ne, vermelho, airbag, abs, farol ne-
bl, vol. mult., bluetooth, portas, vi-
d r o s e t r a v a s e l é t r i c o s
%(11)3525-8000

CADENZA
R$109.900 14/15 3.5 V6, aut,
preto, rll, teto, sens. estac, pil. aut,
comp. bordo, troca marcha vol, fa-
róis nebl, bluetooth, escap. duplo,
freios disco. %(11)3525-8000

RANGE ROVER SPORT
R$299.900 13/14 3.0 4WD, aut.
, preto, bc. couro, pil.aut., sens.es-
tac., RLL, freio disco, teto elétr., troca
de ma r cha vo l . ABS, GPS.
%(11)3525-8000

C180
R$96.900 13/13 1.6 Aut., CGI
exclusive, turbo, branco, RLL, freios
disco, vol. mult., sens. estac., Bc.
c o u r o , c omp . b o r d o , ABS
%(11)3525-8000

C180 CGI
R$105.000 14/15 1.6, Prata,
placa final 8, 48.000 Km, Ú. dono
completíssimo. %(11)99983-
0188 whats/3283-0659 hor. cml

SPRINTER 310-D
96/97, Caminhão, MWM, carroce-
ria aberta, Raridade, único dono,
Verde, s/uso. F: (11)96974.3550

ASX 2.0
R$67.900 13/14 Aut., cinza, fa-
róis nebl., vol. mult., RLL, freios
disco, bc.couro, sens. estac.
%(11)3525-8000

408 GRIFFE
R$48.900 13/14 1.6 Aut., preto,
vol.mult., farol nebl, contr. estab.,
bluetooth, sens.estac, teto solar.
%(11)3525-8000

RENAULT

SANDERO PRIVILEGE 1.6
R$25.000 11/12 Prata, Baixa km.
Particular %(11)5012-4709

COROLLA XEI 2.0
R$50.500 12/12 21.000KM, au-
tomático, único dono. Tel. (11)
98426-8538

FOX 1.6
R$47.900 16/17 Run MSI, flex,
manual, prata, farol nebl., bluetoo-
th, rll, freio disco diant., sens. es-
tac. %(11)3525-8000

FOX 1.6
R$35.900 14/14 Flex, manual,
prata, sens. estac., airbag, abs, vol.
multif, aerofolio, brake-light, USB.
%(11)3525-8000

BMW X5 ENDURANCE 5.0
11/11 BSS, prata, p/vender hoje.
%(11)2977-2093/ 99944-8686

BUGGY
72/72 Estado 0km. 98141-6459

PUMA GTC
R$28.000 82/82 conversível Part.
%(11)94027-5631/5687-6000
www.mandioquinhamotors.com.br

CAMINHÕES

5 FORD CARGO
1119/816S
16/17 C.aberta. Visite nosso site:
www.luizfavareto.com.br

ÔNIBUS

ÔNIBUS
11/12 t. outros Vdo m polo 1050
g7/scania/mb (21) 99220-8672

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
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Fiat 147 Top é como
um ‘avô’ dos hatches 
compactos premium 
Exemplar de 1982 da versão mais luxuosa do carrinho repleto de 
equipamentos faz a alegria de agente de viagens desde a infância

Thiago Lasco

Top. Topíssimo, na gíria de ho-
je. Recheado de equipamentos, 
com painel assinado pelo estú
dio  italiano  Bertone  e  apenas  
252 unidades produzidas, o hat-
ch que o agente de viagens Mar-
celo Paolillo dirige é diferencia-
do. Trata-se de um exemplar de 
1982 da versão mais luxuosa do 
Fiat 147, que atende pelo sobre-
nome de... Top.

O  fascínio  pelo  modelo  147  
acompanhou  o  agente  de  via-
gens desde cedo. Quando a Fiat 
lançou a versão Top, em 1982, 
Paolillo tinha 10 anos de idade e 
correu até a concessionária pa-
ra ver a novidade. “Tinha limpa-
dor do vidro traseiro e banco bi-
partido”,  ele  lembra.  “Para  
mim,  aquele  carro  era  como  
uma espaçonave!”

Oito anos depois, ao atingir a 
maioridade,  diante  da  chance  
de escolher um usado para ga-
nhar de presente do pai, ele não 
teve  dúvidas:  optou  por  um  
exemplar do carrinho.

“Foi um 147 L de 1978, primei-

ro carro e primeira paixão. Com 
ele, fui  para a faculdade e tive 
minhas namoradinhas”, conta.

Já adulto e com a família for-
mada, Paolillo saiu à caça de um 
147 Top, como o que havia mar-
cado sua infância. Em 2010, ele 
encontrou um exemplar aban-
donado na rua, em péssimo esta-
do,  e,  após  comprálo,  passou  
três  anos  empenhado  em  res-
taurálo. Refez funilaria e pintu-
ra,  mas  acabou  vencido  pelo  
cansaço e passou-o adiante.

“Ainda faltavam motor, parte 
elétrica e interior e perdi a pa-

ciência.  Depois,  fiquei  muito  
frustrado por ter sucumbido. O 
comprador  terminou  o  carro  
em apenas seis meses. Fui mui-
to mole”, culpa-se.

A partir de 2015, Paolillo ini-
ciou um longo namoro com o 
147 Top das fotos desta página. 
O carro pertencia a um colecio-
nador, com quem ele sempre se 
encontrava em eventos de anti-
gos, e  não estava à  venda. Foi 
quase um ano de assédio e nego-
ciação até o agente de viagens 
finalmente  botar  as  mãos  no  
Fiat cobiçado. 

Tanta persistência se justifi-
ca. “O carro é justamente da cor 
que eu havia visto na concessio-
nária. E estava perfeito, não tive 
de fazer nada nele”, conta.

Clássico. Colocar  o  Fiat  para  
rodar é um prazer do qual Paolil-
lo não se furta. “Carro parado 
não  conta  história”,  teoriza.  
“Ele é confortável e tem um aca-
bamento  monocromático  re-
quintado. Não tem a esportivi-
dade da versão Rallye, mas res-
ponde bem. É um clássico entre 
os 147”, derrete-se o dono.

Para o próximo ano, está nos 
planos do agente de viagens ir 
até Minas Gerais com o hatch. 
Recentemente,  ele  dirigiu  até  
Curitiba, mas preferiu usar ou-
tro Fiat antigo para o passeio: 
um Oggi CS de 1984.

“O  carro  fez  uma  média  de  
14,8 km/l de gasolina na estrada, 
foi sensacional. Só não escolhi 
o 147 porque o câmbio dele tem 
apenas  quatro  velocidades  e  
cansa em viagens longas. Com a 
quinta marcha, a tocada do sedã 
é bem diferente.”

Enquanto a escapada mineira 
não acontece, o hatch se aventu-
ra  como  figurante  de  cinema.  
Em sua primeira investida, ele 
escapou por pouco de perder o 
pedigree.  “A produtora  queria 
arrancar os adesivos do capô de-
le. Bati o pé e insisti que são par-
te original do carro. Por fim, aca-
baram  fazendo  uma  ‘maquia-
gem’ com água e pó de café para 
que eles não aparecessem tanto 
no filme”, conta.

Já nas ruas, o 147 Top aparece 
sem a menor cerimônia e rece-
be  o  carinho  da  torcida.  “En-
quanto o Alfa Romeo era carro 
só  de  patrões  e  grandes  famí
lias, o 147 muita gente teve”, ex-
plica  Paolillo.  “Bem...  é  claro  
que não o 147 Top, né?” Luxo. Versão tem limpador do vidro traseiro e frisos largos

Marcante. 

Paolillo foi 
atrás de um 
Fiat igual ao 
que ele viu 
na infância: 
‘O carro era 
como uma 
espaçonave’,
relembra
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Grife. Desenho do painel é assinado pelo estúdio Bertone
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