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ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 MILITAR R$22.000

17/17 Seu presente de natal com
a primeira parcela depois do car-
naval. Promoção válida até 24/
12, 0 KM,c/ABS, 30% de entrada
e saldo em 48 Parcelas Mensais
Tel.: (11) 5051-7700

MINI COOPER
09/09 prata, p/vender hoje.
%(11)2977-2093/ 99944-8686

ASTRA ADVANTAGE
R$16.000 04/05 preto, bco cou-
ro, 2pts, Flex, 137mkm, ú. dono.
%(11)2914-8585 /99986-3639

TOWN & COUNTRY
15/15 - 3.6 Limited V6 24 V, ga-
sol, 4pts, autom. Nunca bateu. Im-
pec. Info: peve.tur@terra.com.br
%(17) 98112-1100 (Whatsapp)

ASX 2.0
1 5 / 1 5 a u t . 4 x 4 , B r a n -
co,comp+couro,part, bx KM,gaso-
lina. %11)99144-6810

ETIOS SEDAN XLS
R$39.000 15/15 Branco Perola-
do, 23.000 KM, completo/mecâ-
nico. ú. dona, Direto propriet.
%(11)5034-0230/99603-5340

HILUX SW4
13/13 Ú.DONO/TURBO DIESEL/
4X4/PRETO/COMPLETÍSSIMA/
BOM PREÇO/ RUA AUGUSTA, 1314
%3383-1000

PRADO
08/08 preta,teto, p/vender hoje
(11)2977-2093/99944-8686

TIGUAN 2.0 TSI
R$100.000 14/14 BLINDADA....
N-IIIA, branca 56.000km. Direto pp.
%(11) 7815-6676

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

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

FIAT 600
67/67 Impec. (11)94011-6919

JEPP FORD 1963
63/63 Motor 4x4 e documento ok.
R$25.000. %(11)99969-8222

CAMINHÕES

CAMINHÕESMOPP
Contrato todos os tipos, Motoris-
t a s e A j u d a n t e s . U r ge n t e
%(11)5524-6204/ 99859-3838

FORD CARGO 1832E
R$99.000 10/10 Roll-On G18
Tratar %(11)97193-7731

MB 715C
R$48.000 06/06 Azul carroceria
abe r t a . Doc Ok Ún i co do -
no(11)3294-1982/999729754

ÔNIBUS

ÔNIBUS URB. CAIO

06/06 Articulado R João de Abreu,
1099. Guarapiranga.Tr. Luciano
(11)5514-6877/964256789Tim

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

AMBULÂNCIAS
Kombi 1985. Temos outras 1990
a 1994. Todas brancas e bem
conservadas. Tratar: Wadih Mutran
%(11)2967-5151 / 2954-4840

OFERTAS EM DESTAQUE 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

Um dos talentos que o comer-
ciante Ricardo Recacho desen-
volveu na adolescência foi o de 
pilotar  carros  velozes.  Ele  diz  
que aos 12 anos já acelerava for-
te em pistas de corrida, usando 
o joystick de seu videogame. E o 
modelo escolhido era sempre o 
mesmo: o Chevelle SS. 

Mas a paixão platônica pelo 
muscle  car  norte-americano  
era tanta que não bastava ver o 
carro na  tela.  Ele  só se sentiu  
realizado quando comprou um 
exemplar de 1970 de verdade. 

“Para mim, não serviria de ou-
tro ano. Essa safra foi o auge do 
carro, a única com motor 454”, 
ele explica. “Em 1971, a crise do 
petróleo  levou  a  GM  a  adotar  

um V8 menor, o 396.”
Enquanto não conseguia rea-

lizar o sonho, Recacho se con-
tentou com um Opala SS. Co-
mo importar um Chevelle dos 
EUA estava fora de cogitação, o 
jeito era vasculhar na internet, 
na esperança de achar um exem-
plar à venda no Brasil.

Em  agosto  deste  ano,  o  co-
merciante finalmente se depa-

rou com o anúncio de um SS de 
1970. Ele não perdeu tempo: li-
gou para o vendedor e, dias de-
pois,  embarcou  para  Brusque,  
em Santa Catarina, para buscar 
o carro. “Eu não podia perder 
aquela oportunidade. Até hoje, 
não vi nenhum outro no País.”

Com  ar-condicionado,  dire-
ção hidráulica,  mecânica ínte
gra e originalidade a toda prova, 
o Chevrolet era o passaporte pa-
ra a felicidade. Mas há sempre 
algo que pode ser melhorado. 

De início, Recacho fez repa-
ros na pintura e trocou rodas e 
amortecedores, para melhorar 
o desempenho em curvas. Pe-
ças de acabamento do painel e 
emblemas e laterais de porta fo-
ram  garimpados  em  uma  via-
gem aos EUA, onde ele desco-
briu uma empresa especializa-
da em itens para o Chevelle. 

Outras melhorias estão sen-
do planejadas para os próximos 
dois anos. “Quero repintar a car-
roceria, refazer o banco trasei-
ro e instalar freio a disco nas ro-
das traseiras e injeção eletrôni
ca.  Penso também em cromar  
algumas partes do motor.” 

Nas ruas.  É nos fins de sema-
na que Recacho aproveita para 
curtir o Chevrolet. “Faço super-
mercado com ele ou vou tomar 
café da  manhã no interior.  Só  
não o uso no dia a dia porque ele 
gasta muito combustível”, diz. 
“É uma delícia de carro. Graças 
ao motor  forte,  basta  acelerar  
que ele sai cantando pneu.”

Em um dos passeios, ele esco-
lheu um trecho mais tranquilo 
para testar as respostas do mo-
tor. “Cheguei muito rápido à ve-
locidade que eu queria e já tirei 
o pé. Quando o carro estiver ‘re-
dondinho’, quem sabe eu não o 
leve para uma pista”, cogita.

Rodando devagar, o esporti-
vo atrai olhares de pessoas de 

idades  e  perfis  variados.  Mas  
poucos sabem de que carro se 
trata – o que Recacho não acha 
ruim. “A sensação de exclusivi-
dade é maravilhosa. Ele chama 
mais atenção que um Camaro 
ou Mustang. As perguntas são 
tão frequentes que até meu fi-
lho de oito anos, que me acom-
panha nos passeios, já sabe a fi-
cha técnica completa do carro.”

O filho, aliás, é apaixonado pe-
lo Chevelle  e  proibiu  o pai  de 
vendêlo. Mas Recacho nem co-
gita essa ideia. “Recebi uma óti
ma proposta,  mas não o com-
prei para fazer dinheiro, e sim 
para  realizar  um  sonho.  Não  
canso de olhar para ele.”

Há uma outra razão que pren-
de o comerciante ao esportivo: 
a melhora na qualidade de vida. 
“Meu trabalho é estressante e 
meu médico disse que eu pode-
ria sofrer um enfarte se não re-
duzisse o ritmo. O Chevelle me 
distrai dos problemas. Todo dia 
faço alguma atividade ligada a 
ele”,  explica. “De quebra,  aca-
bei  ficando  mais  próximo  de  
meu irmão, que também curte 
carros antigos.”

Chevelle SS de 1970 
sai da tela dos games 
para a vida real 

Parceria. 
Recacho faz 
todos os 
passeios 
com o filho 
de 8 anos, 
que o proibiu 
de vender o 
Chevrolet

l Prazer para poucos
“O Chevelle é uma delícia. 
Basta acelerar que ele já 
‘canta’ pneu. E a sensação 
de exclusividade é 
maravilhosa. Ele chama 
mais atenção que um 
Camaro ou Mustang.” 
Ricardo Recacho, COMERCIANTE
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O comerciante Ricardo Recacho fez questão de comprar um exemplar 
do mesmo Chevrolet que pilotava desde os 12 anos em jogos de corrida
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