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PRISMA

R$38.000 16/16 Completo, ar, dir.
%(11)3674-5565 C/Patrícia
(Horário Comercial)

JEEP

WILLYS
R$22.000 61/61 6cc. %(11)
2107-0967 / (11)99152-2845

CARNIVAL
12/13 EX 3.5 prata,8lug,42mkm,
úd, m.midia,nova. 94004-8268

B200 TURBO
R$49.000 11/11 Blindada. prata
55.000km. Particular. (11)3086-
1000 email: 1700usa@gmail.com

SLK 200 SPORT
R$90.000 08/09 mod:184HP,
prata,43mkm, impecável. Tratar
com prop.Luciano. (19)3251-
8680/19)98401-0017 whatsapp

HILUX SW4
R$96.000 14/14 Branca, flex,
completa +acessórios, 33.000km,
Ú n i c o D o n o , n ov í s s i m a %
11)97164-9190/11)2086-8931

JAGUAR STYPE
01/01 preto igual 0km vender hoje.
11 2977-2093/99944-8686

MERCEDES E 250 SPORT
12/12 Preta. blindada p/ BSS-ní-
vel 3; 2 portas, 30.000 Km roda-
dos, s/ batidas e todas revisões p/
conces. Entr R$ 40.000 + 24 parc.
R$ 3.361,00 p/ cons. Mercaben-
co. IPVA pago. (11) 99638-1915

C10
75/75 vinho, toda original, a
q u a l q u e r p r o v a . P a r t
%(11)94027-5631 /5687-6000

PUMA GTC
R$25.000 82/82 conversível Part.
%(11)94027-5631/5687-6000
www.mandioquinhamotors.com.br

CAMINHÕES

CÂMBIO DIFERENCIAL
Vendo,eixo do Titan 18310, 2004
(17)99129-2609/ 3227-7781

CAMINHÕES

FORD CARGO 1317
11/11 Único dono, perf. estado de
conservação, baixo km, todas as
revis. em concessionária. pneus
novos. Opor tunidade Única!
(11)2065-9566 |99180-7262

MERCEDES-BENZ
ACCELO 1016
12/12 Único dono. 94.000km
%(11)99972-0527

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

Assine 0800 014 9000
estadao.com.br/assine

O Brasil
precisa
saber.
Com conteúdo completo, análises mais profundas

e toda a credibilidade do Estadão.

Fã do XR3 já está no sétimo conversível

Thiago Lasco

O Escort XR3 desta reportagem 
foi produzido em 1988 e é o xo-
dó  atual  do  dentista  Gilberto  
Martines, mas está longe de ser 
o primeiro. Antes dele, vieram 
outros seis exemplares do con-
versível da Ford, além de dois 
da versão com capota fixa, que 
compõem  uma  história  de  
amor iniciada em 1991.

“Eu comprava, usava um pou-
co e acabava tendo de vender. 
Primeiro  foi  o  nascimento  de  
meu filho, depois a reforma da 
minha casa. Um deles ficou co-
migo por apenas três dias”, con-
ta Martines. “Vendi todos eles 
por necessidade – e sempre me 
arrependi depois.”

O XR3 atual surgiu na vida do 
dentista em agosto de 2016 em 
um  anúncio  na  internet  –  na  
qual  Martines  está  sempre  de  
olho, mas sem afobação, pois sa-
be que não é fácil fazer um bom 
negócio. “Se o carro está bom, o 
vendedor ‘chuta’  o preço bem 
alto, e se está ruim é difícil en-
contrar peças para recuperar.”

Colocado à venda pelo segun-
do dono, o Ford estava íntegro, 
com  motor,  pintura  e  bancos  
originais. E o mais importante, 
segundo  o  dentista:  não havia  
vestígio de colisão que tivesse 
afetado suas longarinas. 

“Ele precisava apenas de um 
dono bom, não de uma restaura-
ção. Aliás, eu não gosto de nada 
restaurado. Para mim, um carro 
refeito não tem valor.”

E Martines soube ser esse do-
no bom: em menos de dois me-
ses, trocou pneus, velas e bate-

ria, pintou as rodas e regulou o 
motor do conversível. O toca-fi-
tas, original de fábrica, foi subs-
tituído por um leitor de CDs e 
guardado com cuidado. 

“Caso eu vá vender o XR3 al-
gum dia, vou reinstalar o apare-
lho, pois isso valoriza o carro”, 

conta o dentista. “Se bem que, 
se eu tiver uma necessidade fi-
nanceira,  vou  preferir  vender  
meu carro de uso, um Volkswa-
gen Santana 1996.”

Desde 2016, o dentista rodou 
somente 600 km com o Ford – 
mais por falta de tempo que por 

excesso de zelo, garante. Como 
gosta de manter a capota abaixa-
da, ele prefere os fins de tarde 
ou as manhãs de domingo, para 
fugir do sol forte. 

Para Martines, o XR3 não per-
deu o charme. “Sou fã do painel, 
muito legal para a época, gosto 

da pegada do volante e acho o 
motor  CHT  1.6  a  álcool  bem  
agradável”, enumera.

“Mas o que mais me prende 
ao carro é o visual. Quando che-
go em casa e vejo a traseira dele 
na garagem, me dá uma alegria! 
Adoro aquela traseira!”

Martines considera a safra de 
1992 como a melhor do modelo. 
“Foi o último ano com a carroce-
ria da primeira geração e o pri-
meiro com direção hidráulica e 
capota elétrica. Se eu encontrar 
um 1992 na cor branca peroliza-
da, compro na hora!”

CHEVROLET

Onix automático 
em versão ‘básica’

810
Ofertas de Autos

neste caderno
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Quer
vender
seu
carro

A Chevrolet acaba de lançar 
uma versão mais simples pa-
ra o Onix com câmbio auto-
mático. Batizada de Advanta-
ge,  a  nova  opção  do  hatch  

parte de R$ 53.990 e tem mo-
tor 1.4 flexível de até 106 cv. 
De série,  além  da transmis-
são de seis velocidades, há vi-
dros dianteiros, travas e re-
trovisores elétricos,  direção 
assistida e rodas de 15 pole-
gadas  com  calotas.  O  siste-
ma  de  som  é  convencional,  
sem multimídia, e tem cone-
xão via Bluetooth. 

Conservado. 
Carro teve 
apenas dois 
donos antes 
do dentista

FOTOS: FELIPE RAU/ESTADÃO

Sossego. Desde 2016, Martines rodou só 600 km com o 
Ford, sempre em fins de tarde ou nas manhãs de domingo

Impecável, Ford fabricado em 1988 pertence a Gilberto Martines, que desde 1991 teve nove exemplares da versão esportiva do Escort
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