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AUDI

A4 1.8
R$102.900 15/16 Attraction,
preto, sens. estac., bc.couro, faróis
nebl., troca marcha vol., escap.
duplo, freios disco 4 rds, RLL, vol.
mult. %(11)3525-8000

A4 2.0
R$154.900 15/16 Sed. Attracti-
on TFSI, verm., teto solar eletr., GPS,
bc.couro, comp. bordo, aj.eletr. bc.
diant., troca marcha vol., drive se-
lect, escap. duplo, rll, sens. estac.
%(11)3525-8000

A5 SPB 2.0 TFSI
R$97.900 12/13, branco, RLL, teto
solar eletr., sens. est., pil. aut, bc.
couro, drive select, escap. duplo, fr.
disco. %(11)3525-8000

Q3 1.4 TFSI
R$139.900 16/17 Ambiente,
Branco, farois nebl., vol.mult. aj.
elétr.bcos diant., troca marcha vol.
, escap.duplo, freios disco 4 rds,
bc.couro, r l l, teto solar pan.
%(11)3525-8000

Q3 1.4 TFSI
R$114.900 15/16 Attraction, aut.,
cinza, faroi nebl., sens.estac., RLL,
freio disco, escap. duplo, comp.
bordo, vol. mult.m xenon, bco.cou-
ro. %(11)3525-8000

Q3 2.0 TFSI
R$89.900 16/16 Stronic Attracti-
on, azul, bc.couro, vol.mult., troca
de marcha vol., airbag, ABS, RLL,
Freios a Disco. %(11)3525-8000

Q7 3.0 TFSI
R$369.900 17/17 Ambition, azul,
teto solar eletr., night vision, cam.
ré, drive select, GPS, xenon, bc.
couro, pil.aut., aj.eletr.bc., troca
marcha vol. %(11)3525-8000

320I 2.0 TURBO
R$136.900 16/17 Aut, preto, bc.
couro, RLL, freio disco, sens. es-
tac., comp.bordo, airbag, ABS, tro-
ca marcha vol. escap. duplo
%(11)3525-8000

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

X1 SDRIVE 2.0I
R$176.900 16/17 Aut., preto,
sens. estac, bc.couro, airbag, ABS,
t e t o s o l a r e l e t r . , G P S .
%(11)3525-8000

X1 SDRIVE 2.0I
R$99.900 14/15 Aut, azul, RLL,
freio disco, sens. estac., escap.du-
plo, f.neblina, bc. couro, airbag ABS.
%(11)3525-8000

X3
14/14 2.0/4X4/CINZA/COMPL/
COURO+TETO//BX KM/ Ú.DONO/
CONSULTE/ RUA AUGUSTA, 1314
%(11)3383-1000

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

FUSION 2.0
R$89.900 14/15 Titanium, preto,
bc.couro, airbag, ABS, pil.aut., GPS,
teto, RLL, troca marcha vol., vol
mult. %(11)3525-8000

autos Serviço ao leitor
Dicas para fazer um bom negócio

3Ao contatar o vendedor, cuidado com telefones de outras cidades                    
e celulares

3 Marque sempre um encontro em um local onde você possa ver o veículo

3 Antes de adiantar qualquer valor, veja o veículo e faça a checagem dos 
seus documentos

3 Forneça seus dados apenas pessoalmente

3 Faça o negócio pessoalmente

3 Evite documentos e notas fiscais encaminhados por fax, eles podem ser frios

3 Desconfie de vantagens milagrosas

Willys CJ-3A 1951 
faz a alegria de fã 
de jipes militares
Neto de combatente 
da Segunda Guerra, 
Guilherme Jahara já 
desfilou com o carro 
duas vezes na parada 
de 7 de Setembro

Thiago Lasco

Sambódromo do Anhembi, zo-
na norte de São Paulo, 7 de se-
tembro de 2015. Ocorre ali um 
dos desfiles que ocupam diver-
sas  capitais  brasileiras  em  co-
memoração  ao  aniversário  da  
Independência do Brasil. Diver-
sos veículos militares, entre ji-
pes e tanques de guerra, percor-
rem a avenida em pares, obser-
vados por uma multidão que lo-
ta as arquibancadas.

Um  desses  veículos  é  o jipe  
Willys  CJ-3A  de  1951  pilotado  
pelo publicitário Guilherme Ja-
hara. Debutando na passarela, 
ele acena para o público, acom-
panhado por um veterano da Se-
gunda Guerra Mundial, que via-
ja no banco do carona. 

Assim  que  Jahara  começa  a  
acionar a  estridente  sirene do  
jipe, a multidão ao redor vai ao 
delírio. Colhendo os louros, ele 
liga e desliga o dispositivo vá
rias  vezes  durante  o  trajeto,  
cumprido em menos de dez mi-
nutos. “Foi um barato”, resume 
o publicitário, que repetiu a do-
se no ano seguinte. 

A  participação  no  desfile,  a  
convite da Associação Paulista 

de Veículos  Militares  Antigos,  
coroou uma trajetória de vene-
ração  ao  universo  militar  que  
ele começou a percorrer na in-
fância. Tudo por influência do 
avô de Jahara, que foi praça do 
Exército brasileiro e lutou na Se-
gunda Guerra Mundial. 

“Ele  sempre  se  emocionava  
com  as  lembranças.  Isso  fez  
com que eu começasse a gostar 

de história e de jipes militares, 
até comprar este carro”, ele ex-
plica.  “Até  guardei  os  unifor-
mes que ele trouxe da Itália.”

A ideia de ter um jipe surgiu 
em 2011, quando o publicitário 
conheceu  um rapaz que  havia  
reformado um modelo de 1944. 
Mas  a  compra  só  ocorreu  em  
2013,  depois  que  Jahara  viu  o  
CJ-3A rodando nas imediações 

do parque do Ibirapuera,  com 
um aviso de “vende-se”. A capo-
ta aberta permitia ver que o do-
no  estava  ao  volante  devida-
mente fardado.

“Liguei  para  ele,  negociei  e  
comprei. Depois, ficamos ami-
gos e até emprestei o jipe para 
ele desfilar no Anhembi, em um 
ano em que não pude compare-
cer à parada”, diz o publicitário. 

Sensível. O Willys CJ-3A é um 
jipe  civil  parecido  com  o  
M38A1,  que foi fabricado para  
uso  na  Segunda  Guerra  Mun-
dial. Jahara preferia um modelo 
autenticamente  militar,  mas  
não  conseguiu  achar  um  em  
bom estado e não queria bancar 
uma  restauração.  “Este  aqui  
tem 80% de originalidade e não 
precisei fazer  nenhum reparo.  

Só reformei o estofado e insta-
lei alguns acessórios militares.”

De 2013 para cá, o jipe rodou 
só  2  mil  km,  sempre  em  pas-
seios curtos e cercado de cuida-
dos. O dono diz que o carro é 
mais “sensível” do que aparen-
ta ser. “O volante é meio solto e 
o câmbio, delicado. A 50 km/h, o 
jipe já está bem próximo do limi-
te. Ele só sobe ladeiras em pri-
meira marcha e bem devagar.” 

O  grande  barato,  de  acordo  
com o publicitário, é rodar com 
calma e sem a capota, admiran-
do a cidade. O filho caçula, de 4 
anos, adora o jipe. “Quando ele 
viu o filme Carros, que tem um 
jipe da Segunda Guerra, pergun-
tou: ‘É o seu carro, papai?’”.

Jahara já foi sondado por pro-
dutores querendo usar o Willys 
em  filmes  e  comerciais.  “Se  a  
presença do meu jipe for perti-
nente, tudo bem, desde que não 
queiram metêlo na lama”, diz o 
publicitário.  “Meu  carro  é  um 
senhor de idade, com peças mui-
to  antigas,  e  já  sofre  demais  
com os buracos de São Paulo.”

Durão, pero 
no mucho. 
Apesar da 
aparência 
robusta, jipe 
requer certo 
cuidado, em 
especial 
com câmbio 
e volante
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‘Irmão’ civil. 
Modelo 
CJ-3A é 
parecido com 
o M38A1 
enviado para 
a 2ª Guerra
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