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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

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

BLAZER 4.3
R$15.000 98/99 completa,prata
placa 0,carro perfeito,pneus semi-
novos,motor na garantia,6cilindros
(11)3884-1496/94970-1206

ONIX LT 1.4
R$38.000 14/15 Cor Azul Sky,
16.200km. Em ótimo estado. C/
proprietário. %(11)97578-3551

ZAFIRA CD
R$21.000 03/03 Prata.150Mkm.
Completa. Ún.dono. Particular.
%(11)99613-7464/3819-1656

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

ECOSPORT XLT 2.0
12/12 Azul, autom, top, úd
%(11)5031-8896/99603-6476

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

CIVIC LXR
R$69.000 15/16 19mkm, 2.0,
prata, aut, compl, 1ano gar fabric
(11)99905-6030/2872-6028

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

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

I 30
11/11 2.0/PRETO/AUTOMÁTICO/
COURO/COMPL/BOM PREÇO/ RUA
AUGUSTA, 1314 %(11)3383-
1000

JEEP

RENEGADE
16/16 LONGITUDE/PRETO/ AU-
TOM/BX. KM/U.DONO/COMPL/
ÓTIMO PREÇO/ RUA AUGUSTA,
1314 %(11)3383-1000

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

E500 AVANTGARDE

R$135.900 08/08 AMG, nova, top,
preta, Cetigon IIIA, sem delamina-
ção, revis., 30mkm desde zero re-
vis.Comark. Ac.blindado parte pagt
(11)97439-2391/ 4347-8548

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

PAJERO SPORT HPE 4X4
R$41.000 09/10 107mkm flex
ú.d 11)99971-0407/2577- 9623

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

COROLLA ALTIS
17/18 2.0/COM R$5.000,00 DE
BÔNUS/OKM/AUTOM/MULTIMÍ-
DIA C/ TV DIGITAL/GPS/COURO/
RODA ARO 17/CONTROLE DE ES-
TABILIDADE/ MELHOR PREÇO EM
TOYOTA %(11)3383-1000 |
3888-9000

COROLLA ALTIS
16/16 2.0/MULTIMIDIA/ TV DIGI-
TAL/ COURO/13.000KM/ÚNICO
DONO/BLINDADO N.IIIA/COMPLE-
TISSIMO/ BOM PREÇO/ RUA AU-
GUSTA, 1314 %(11)3383-1000

COROLLA ALTIS
12/12 2.0 /COURO/ COMPLETIS-
SIMO/ BOM PREÇO/ RUA AU-
GUSTA, 1314 %(11)3383-1000

COROLLA ALTIS
10/11 ót.est, ú.dono, 96mkm.
Compl. Flex. Mec. ok, abaixo da
t a b e l a . R $ 4 6 . 8 0 0 . p a r t .
%(11)4191-0944/98539-8000

COROLLA GLI
13/14 Blind. Prata, N.3A. Úd.
34km, rev. =0k.(11)94004-8268

COROLLA XEI
17/17 2.0/PRATA/AUTOMÁTICO/
MULTIMIDIA COM TV/GPS/COU-
RO/NA GARANTIA C/ REVISÕES/
5.300KM/COMPLETÍSSIMO/BOM
PREÇO/ AV. BRIG. LUÍS ANTÔNIO,
3649 %(11)3888-9000

COROLLA XEI
17/17 2.0/COM R$5.000,00 DE
BÔNUS/0KM/AUTOM/MULTIMI-
DIA COM TV DIGITAL/GPS/COU-
RO/ VS CORES/ MELHOR PREÇO
EM TOYOTA %(11)3383-1000 |
3888-9000

COROLLA XEI
16/16 AUTOM/COURO/MULTIMI-
DIA COM TV/GPS/U.DONO/NA
GARANTIA COM REVISÕES/BOM
PREÇO/ AV. BRIG. LUIS ANTONIO,
3649 %(11)3888-9000

ETIOS
17/17 1.5/SEDAN PLATINUM/
PRATA/AUTOM/COURO/COMPL/
NA GARANTIA COM REVISÕES/
BOM PREÇO/ AV. BRIG. LUIS AN-
TONIO, 3649 %(11)3888-9000

ETIOS
14/14 1.5/HATCH XS/VERME-
LHO/COMPL/COM REVISÕES/
ÓTIMO PREÇO/ RUA AUGUSTA,
1314

HILUX
17/17 SRX/COM R$10.000,00 DE
BÔNUS/CABINE DUPLA/TURBO
DIESEL/4X4/AUTOM/VS CORES/
MELHOR PREÇO EM TOYOTA
%(11)3383-1000 | 3888-9000

PRIUS
16/16 BRANCO/AUTOMÁTICO/
HIBRIDO/300KM/COURO/COM-
PL/NA GARANTIA/ AV. BRIG. LUIS
ANTONIO, 3649 %(11)3888-
9000

SW4
17/17 COM R$10.000,00 DE
BÔNUS/TURBO DIESEL/ 4X4/AU-
TOM/VS CORES/ 5 E 7 LUGARES
/ MELHOR PREÇO EM TOYOTA /
%(11)3383-1000 | 3888-9000

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

UP MOVING
17/17 PRETO/18.000 KM/COM-
PL/NA GARANTIA/BOM PREÇO/
R U A A U G U S T A , 1 3 1 4
%(11)3383-1000

JAC T5 1.5
R$55.000 16/17 Vinho, 5.500
KM, 1.5 Flex, Câmbio Manual,
Competíssimo! %(11)98878-
0707/ 2661-7146 com Dr. José.

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

VOLVO XC 60

R$120.000 13/13 Dymanic,
blindado master, nível III A, preto,
único dono, estado de 0Km,
40mKm. Ver na AV Europa 850
%(11)3897-0220

SHOPPING DA
BLINDAGEM
Blindagem do seu veículo com
garantia até 10 anos e as melho-
res marcas de vidros e mantas.
Avenida Jaguaré 575. Jaguaré
%(11)97795-0000

%(11) 3661-0000

SHOPPING DA
BLINDAGEM
Tudo o que você precisa para ma-
nutenção de seu Blindado você
encontra aqui. Compra e venda de
veiculos Zero km e Semi novos.
Espaço de 6.000m²! Av. Jaguaré
575. Jaguaré %(11)97795-0000

%(11) 3661-0000

AUDI A4
03/03 Cabrio aut., compl., couro,
troco/ fin., (11) 2464-0144/ 9-
9686-6382, www.pauloantigos.
com.br

OLDSMOBILLE - F 85
64/64 Conversível,V8 funilaria e
mec.em ordem.(11)98396-3210

TRIUMPH SPITFIRE
76/76 conv., mec. Ford, (11)
2464-0144/ 9-9686-6382, www.
pauloantigos.com.br

CAMINHÕES

AGREGA-SE
Estamos agregando Iveco, HR, 3/4
e Vans para início imediato, entre-
gas e coletas em São Paulo e
Grande SP. Entrar em contato %
(11)2631-3629/(11)98532-
0162 com Fernando / Pires

D 12.000 CUSTOM
95/96 Branco. Empresa vende
melhor oferta, no estado em que se
encontra.Renata (13)3319-5002

5511-1639
5510-5971
5825-3191

99976-7037

TROCANDO A FROTA
VIAÇÃO CAMPO BELO VENDE

VOLVO: ARTICULADO/BIARTI.
Ano 2007/2008
MERCEDES: ARTICULADOS/
PADRON Ano 2006/2007

(RODANDO)

De Empresário p/ Empresário =
20% ent. Saldo 24x s/ juros.

ÔNIBUS

ÔNIBUS URB. CAIO

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

BMW 1200C CLASSIC
04/04 preta c/10550 km orig.
(11)98396-3210/4525-1498

CARTA DE CRÉDITO
Contemplada Porto Seguro carro,
valor do crédito R$33.000,00
quero R$16.000,00 transfiro 34x
de R$522,00 % 99564-5340

Ligue e conheça nossas promoções:

(11) 3855-2001
Interior e outras localidades:

0800-055-2001

Thiago Lasco

Quem tem filhos sabe bem: pa-
ra  despertar  a  cobiça  de  uma  
criança, nada como um vizinho 
endinheirado que enche a pró
pria  prole  de  presentes  caros.  
No  caso  dos  irmãos  Marcos  e  
Maurício  Welsh,  a  tentação  
proibitiva surgiu dentro da pró
pria família. Depois que uma pri-
ma  voltou  de  uma  temporada  
no exterior e  ganhou dos pais 
um Puma zeroquilômetro, a in-
fância dos dois  garotos  nunca  
mais foi a mesma.

“A  nossa  paixão  pelo  Puma  
nasceu naquele momento. Mas 
era um modelo inacessível para 
nós”, diz o mais velho, Marcos, 
engenheiro. “Crescemos com a 
vontade de ter aquele carro.” 

O  sonho  ficou  adormecido  
até  o  início  de  2016.  Durante  
um  passeio  de  carros  antigos,  
que percorreu a Estrada Velha 
de Santos até o litoral paulista, 
os dois irmãos sentiram um ca-
lafrio típico de quem reencon-

tra um amor do passado.
“Vimos uns oito exemplares 

de Puma, bonitos e em diversas 
cores. Conversamos com os do-
nos e isso aguçou nossa vonta-
de de comprar o carro”, lembra 
o caçula Maurício, administra-
dor de empresas.

Ele foi o primeiro a se engajar 
na busca por um exemplar em 
bom  estado.  Em  outubro  do  
ano passado, por indicação de 
um  amigo,  conheceu  um  pro-
prietário  de  três  unidades  e  
comprou  dele  o  GTI  branco  
1982 desta página.

“O carro estava inteiro, com 
bancos restaurados, e o motor 

havia rodado só 28 mil km após 
a retífica. Botei placas pretas ne-
le logo em seguida”, conta o ad-
ministrador.

Emoção. Ver o Puma  na gara-
gem do irmão foi o empurrãozi
nho que faltava para Marcos co-
meçar  a  se  mexer.  Ele  vascu-
lhou a internet, mas o cenário 
não foi muito animador: entre 
dezenas de anúncios que encon-
trou, os poucos esportivos em 
bom estado eram caros demais.

Quando viu o anúncio do mo-
delo  GTE  1987  azul-turquesa  
desta  página,  porém,  o  enge-
nheiro abriu um sorriso. Era um 
dos  raros  exemplares  equipa-
dos  com  ar-condicionado  de  
fábrica, já tinha placas pretas e 
havia  sido  premiado  em  um  
evento de antigos em Vila Ve-
lha, no Espírito Santo, onde seu 
dono residia.

“O vendedor me enviou fotos 
da nota fiscal de compra, do ma-
nual do proprietário, do motor 
aberto e do certificado de placa 

preta. Ele era o terceiro dono do 
carro e quase não o usou, pois 
tinha 1,90 metro de altura e mal 
cabia dentro dele”, diz Marcos.

Para a sorte de Marcos, a em-
presa de logística do irmão tem 
filial  na  capital  capixaba.  Para 
poupar o engenheiro de viajar 
ao Espírito Santo só para ver o 
Puma, Maurício pediu que uma 
funcionária fosse  ao  encontro  
do vendedor e checasse o esta-
do de conservação do veículo. 

“Foi a primeira vez que com-
prei um carro sem ver”, diz Mar-
cos. “Quando recebi o Puma e 
sentei ao volante, não consegui 
me segurar e  chorei.  Eu  havia  
almejado o carro por 40 anos.”

Com  86  mil  km  rodados,  a  
aquisição deu pouco trabalho 

ao engenheiro. O ar-con-
dicionado  ganhou  

uma carga de gás 
e  novas  man-
gueiras, o pai-
nel  de  instru-
mento teve as 

luzes  e  vidros  
trocados  e  as  ro-

das  foram  polidas  e  

pintadas em tom cinza grafite. 
Para  dar  um  charme  a  mais,  
uma réplica do estojo de ferra-
mentas original foi encomenda-
da a um marceneiro.

A  dupla  de  Pumas  ganha  as  
ruas nos finais de semana, quan-
do dá as caras em Campinas, em 
Sorocaba ou no Guarujá. “O mo-
tor de 70 cv e carburador duplo 
dá  conta  do  recado,  porque  o  
esportivo é muito leve”, conta 

Maurício.  “O  duro  é  entrar  e  
sair do carro, que é apertado. É 
bem aconchegante”, ele brinca. 

O único senão é a obrigação 
de buscar sempre um lugar fe-
chado e seguro para estacionar. 
“Não dá para deixálos na rua. 
Com a simplicidade da mecâni
ca VW, é fácil fazer uma ligação 
direta e furtar um carro desses 
para desmontar  e  revender  as  
peças”, diz o irmão caçula.

Painel. Volante de três raios do GTE realça o ar esportivo 

Afinidade. Maurício, com seu GTI, e Marcos, dono do GTE, cresceram admirando o Puma

l Realização
“Foi a primeira vez que 
comprei um carro sem ver. 
Quando recebi o Puma e 
sentei ao volante, não deu 
para segurar o choro.” 
Marcos Welsh 

ENGENHEIRO

FOTOS: FELIPE RAU/ESTADÃO

Dupla de Pumas 
realiza antigo 
sonho de irmãos
O administrador de empresas Maurício e o engenheiro Marcos 
Welsh desfilam com exemplares de 1982 e 1987 do esportivo
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