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Avaliamos a M40i, 
versão ‘brava’ do 
novo BMW, com 
360 cv Pág. 8
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Thiago Lasco

Crianças não têm medo de so-
nhar e dificilmente desistem do 
que querem. Foi graças à insis-
tência de Arthur, de 8 anos, que 
Zelda, uma Volkswagen Kombi 
de 1975, entrou para a família da 
bancária Andrea Padovan.

“Em 2011, meu compadre foi 
nos  buscar  no  aeroporto  de  
Kombi. Meu filho, então com 3 
anos, ficou maravilhado e disse 
que queria ter uma. Mas não de-
mos muita importância.”

O compadre trabalhava com 
restauração  de  carros  e  tinha  
cinco Kombis. Tempos depois, 
ele levou Arthur à festa que An-
drea e o marido, Flávio, organi-
zaram  pelo  oitavo  aniversário  
do  garoto.  “Perguntamos  do  
que ele havia gostado mais e ele 
respondeu: andar de Kombi.”

Vendo a fascinação do garo-
to,  seus  pais  acabaram  com-
prando a van. O nome Zelda, es-
colhido por Arthur, veio de um 

personagem  de  videogame  e  
também homenageia a avó ma-
terna do menino, Zenilda.

O carro, então, foi restaura-
do. A carroceria e o estofamen-
to foram recuperados e o motor 
1.5 deu lugar a um 1.6 com carbu-
ração  dupla.  “Queríamos  dei-
xar  o  carro  original,  mas  com  
estética californiana. A suspen-
são é rebaixada, mas sem ser ‘so-
cada’ no chão”, explica Andrea.

Os detalhes da customização 
surgiram  aos  poucos.  A  mala  
vermelha no rack do teto, por 
exemplo, foi garimpada na in-
ternet e  tem  significado espe-
cial. “Foi com uma peça igual a 
essa que meu pai veio do Ceará, 
para São Paulo”, conta ela. 

Senhora. A dirigibilidade pecu-
liar da van exige certo malaba-
rismo do motorista. “Como as 
setas e os retrovisores são pe-
quenos, ponho a mão para fora 
ao mudar de  faixa  e,  antes  de  
entrar em uma via, tenho de gi-

rar o tronco”, diz Andrea. “Isso 
virou  um  cacoete  que  acaba-
mos reproduzindo até quando 
dirigimos nosso Honda Fit.”

Em  julho,  a  família  rodou  
mais de 1.500 km com a Kombi 
em uma viagem de férias. A ban-

cária sonha em levar Zelda aos 
EUA, mas reconhece que a ida-
de avançada traz muitas limita-
ções a essa adorável “senhora”.

“Ela não passa de 80 km/h e 
precisa fazer várias paradas pe-
lo caminho. Em subidas, fica fra-

quinha. Em descidas, os freios a 
lona superaquecem e perdem a 
eficácia; por isso, ao menor chei-
ro de queimado, temos de parar 
até as lonas esfriarem.” 

Zelda tem uma vida social mo-
vimentada. “Ela sai da garagem 

na  sexta-feira  e  só  retorna  na  
noite de domingo”, diz Andrea, 
que toma alguns cuidados. “Só 
vamos  a  restaurantes  em  que  
possamos estacionála na por-
ta. Em shoppings, desligamos o 
cachimbo para evitar furto.”

Por onde passa, a VW provo-
ca saudade em muita gente. Eu 
me emociono com as pessoas”, 
conta Andrea. “Teve um senhor 
que pediu para sentar ao volan-
te da Zelda, começou a chorar e 
disse: ‘Vocês não sabem o bem 
que me fizeram, pude reviver a 
minha infância’”. 

A Kombi tem perfis em redes 
sociais como Facebook e Insta-
gram, nas quais já é bastante co-
nhecida. “Muitos veem fotos e a 
identificam.  Até  criamos  uma  
hashtag para a Zelda.” Não tão 
agradável é o assédio de interes-
sados em revender a Kombi pa-
ra colecionadores de outros paí
ses. “Vira e mexe, somos aborda-
dos. Logo aviso que o carro é do 
meu filho e não está à venda.” 

BMW

Zelda é Kombi de 1975 com apelo familiar
Volkswagen foi comprada pela bancária Andrea Padovan para agradar o filho, que se apaixonou pela van quando tinha apenas 3 anos

ROYAL ENFIELD CLASSC 500 REGULAR R$19.900

17/17, 0 KM, s/ABS.
COMECE O ANO COM
ESTILO! COND. ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO. 2 ANOS DE
GARANTIA SEM LIMITE DE KM.
Tel: (11) 5051-7700

JOURNEY RT 3.6
11/12 CINZA/COMPL+COU-
RO+TETO/7 LUGARES/BX KM/RE-
VISADO COM GARANTIA/ RUA AU-
GUSTA, 1314 %(11)3383-1000

ECOSPORT XLT 2.0
12/12 R$33mil, Azul,autom., top,
úd (11)5031-8896/99603-6476

ACCORD EX
08/08 3.5/BLIND. NIII-A/PRETO/
COMPL+COURO+TETO/BX KM/RE-
VISADO COM GARANTIA/IMPECÁ-
VEL/ RUA AUGUSTA , 1314
%(11)3383-1000

CITY EX
11/12 1.5/PRETO/AUTOM/BX
KM/COMPL/REVISADO COM GA-
RANTIA/ RUA AUGUSTA, 1314
%(11)3383-1000

SLK 200 SPORT
R$90.000 08/09 mod:184HP,
prata 43.000km, impecável. c/
prop Luciano (19)3251-8680/
(19)98401-0017 whatsapp

PAJERO DAKAR
R$115.000 15/15 Único dono,
prata, impecável, proprietário.
%(11)99169-2585/5583-3036

PAJERO TR4
09/09 prata, compl, autom.
3268-6082 / 97204-0321 Paulo

COROLLA ALTIS
15/16 PRETO/COMPL+COURO/
BX KM/NA GARANTIA/IMPECÁ-
VEL/ AV. BRIG. LUIS ANTÔNIO, 3649
%(11)3888-9000

COROLLA XEI
16/17 CINZA/COMPL+COURO/
BX KM/NA GARANTIA/ AV. BRIG.
L U I S A N T Ô N I O , 3 6 4 9
%(11)3888-9000

COROLLA XEI
15/16 V.CORES/COMPL+COU-
RO/BX KM/NA GARANTIA/IMPE-
CÁVEL/ RUA AUGUSTA, 1314
%(11)3383-1000

ETIOS SEDAN XLS
15/15 1.5/V.CORES/COM-
PL+COURO/BX KM/REVISADO
COM GARANTIA/ RUA AUGUSTA,
1314 %(11)3383-1000

ETIOS X
15/15 1.3/HATCH/AZUL/BX KM/
COMPL/REVISADO COM GARAN-
T I A/ RUA AUGUSTA , 1314
%(11)3383-1000

ETIOS X
14/15 1.3/VERMELHO/COMPL/
BX KM/REVISADO COM GARAN-
TIA/ AV. BRIG. LUIS ANTÔNIO, 3649
%(11)3888-9000

FIELDER SW SEG
07/08 87Mil km, unico dono,
preto, Raridade (11)98141-6459

PRIUS
16/16 COMPL+COURO/COM SO-
MENTE 3.600KM/REVISADO COM
GARANTIA/ RUA AUGUSTA, 1314
%(11)3383-1000

JETTA TRENDLINE
15/15 2.0/PRETO/AUTOM/COM-
PL/BX KM/REVISADO COM GA-
RANTIA/ RUA AUGUSTA, 1314
%(11)3383-1000

TIGUAN 2.0 TSI
R$71.500 13/14 gasol., branco,
66.610km., ún.dono, revisões e
document.ok. IPVA pago. Batista.
%(11)2480-4448/ 97648-0370

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

CAMINHÕES

MERCEDES-BENZ
ACCELO 1016
12/12 Único dono. 94.000km.
Valor R$100.000,00. Contato no
telefone: %(11)99972-0527

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

Afeto. Carro
faz a alegria 
da família de 
Arthur, que 
se encantou 
desde que 
viajou em 
uma van
da VW pela 
primeira vez
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