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ESCORT SW GLX
97/97 raridade, apenas 65m KM,
comp. teto solar(11)2976-6395

A200
R$100.000 16/16 3.900Km,
prata, ú.dono, garantia de fábrica,
compl. Ac.oferta(11)96572-8221

COROLLA XEI
R$19.500 02/02 aut., u.dono,
conser., cinza (11)99611-3313

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

BMW X5 ENDURANCE 5.0
11/11 BSS, prata, p/vender hoje.

%(11)2977-2093/ 99944-8686

DEL REY GHIA
89/89 reliquia, bx. KM, c/ ar/ DH,
cinza azulado(11)99611.3313

PUMA GTC
82/82 conversível. Tenho outras
ra r idades (11)940275631
56876000. Estr. Benedito Cesário
de Oliveira,156 - Taboão da Serra

Empresa de mais de 60 anos de mercado contrata agregados com 

veículos Cavalo Mecânico - tipo 4x2 - ano e modelo superior à 2010. 

Agregamos também com base em Joinville-SC, Goiânia-GO, 
Feira de Santana-BA.

Tel: (11) 2795-3065 / (11) 2795-3221 / (11) 2795-3037 / Cel: (11) 97325-8125

OPORTUNIDADE DE AGREGAMENTO

Atlas Transportes e Logística 

Rotas de Viagem - para todas as capitais do Brasil.

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

O Ford Maverick foi a primeira 
arma de sedução do empresário 
Marcelo Silva. Na adolescência, 
era a bordo de um cupê preto 
com motor V8 que ele e um ami-
go três anos mais velho faziam 
aparições arrasadoras em dan-
ceterias paulistanas que marca-
ram os anos 80, como Toco e  
Overnight. 

“Onde a gente chegava, cha-
mava a atenção de todos”,  ele 
recorda. “Peguei gosto pelo car-
ro e meu amigo até quis que eu 
comprasse 50% dele, mas meus 
irmãos não deixaram. O mode-
lo  era  malvisto,  por  causa  do  
consumo elevado.”

Com o passar dos anos, vie-
ram o casamento, o nascimento 
da filha e outras responsabilida-
des  que  deixavam  o  sonho  de  
ter um exemplar do Ford cada 
vez mais distante. Só no início 
de 2015, com a situação financei-
ra mais estabilizada, ele come-
çou a pesquisar o mercado atrás 
de um Maverick em bom estado 
de conservação.

Com a ajuda de outro amigo, 
ele  encontrou  o  exemplar  Su-
per Luxo desta reportagem, fa-
bricado  em  1977  e  ainda  nas  
mãos do primeiro dono. O Ford 
estava parcialmente desmonta-
do,  em  processo  de  restaura-
ção, mas já com um novo motor 
V6  instalado.  O  único  proble-
ma: não estava à venda.

“Eu e meu amigo ficamos tão 
impressionados com o bom es-
tado do Maverick que resolve-
mos insistir para comprálo. De-
pois  de  quatro  meses,  acaba-
mos  vencendo  o  proprietário  
pelo cansaço”, diz.

A restauração do cupê prosse-
guiu na oficina de um mecânico 
da confiança de Silva. Parte elé
trica, pintura e tapeçaria foram 

refeitas.  Depois,  o  novo  dono  
acrescentou seu toque pessoal: 
grandes rodas esportivas e fai-
xas  laterais  com  a  inscrição  
“SMS 14”. 

São as iniciais de Sandra, Mar-
celo e Sandrinha, com as quais 
ele homenageou a esposa e a fi-
lha, e uma alusão ao dia em que 
ele  nasceu.  “Por  coincidência,  
recebi o carro pronto justamen-
te no dia 14 de abril de 2017. Foi 
um belo presente pelo meus 46 
anos”, ele conta.

O interesse pelo Ford, aliás,  
acabou contagiando as mulhe-
res da casa. “No começo, minha 
esposa não apoiou a compra do 
carro, mas hoje até cogita adqui-
rir um exemplar. Ela e minha fi-
lha inclusive levaram meu Ma-
verick a um encontro de antigos 
enquanto eu estava  viajando”,  
empolga-se o empresário.

Ronco. Passeios pelo bairro da 
Mooca e escapadas para um ca-
fé da manhã reforçado em Gua-
rarema,  no  interior  paulista,  
são as principais atividades que 
Silva faz com o cupê. 

“Eu queria um carro antigão, 
mas com algumas modernida-
des, como ar-condicionado e in-
jeção eletrônica. Instalei um es-
capamento bem legal, o ronco 
dele me fascina”, conta.

Antes de receber a peça nova, 
o Maverick era tão barulhento 
que foi parado por uma viatura 
da polícia. Silva já se preparava 
para o pior, certo de que iria le-
var uma multa,  mas  o policial  
queria apenas entrar na cabine 
e fotografar o Ford. “Achei aqui-
lo o máximo!”

Para o futuro, o Ford de Silva 
já está predestinado a cumprir 
uma missão pra lá de especial. 
“Quando eu casar a minha filha, 
que ainda é solteira, ela chegará 
à igreja de Maverick.”

Ao gosto do dono. Maverick de 
Silva tem rodas esportivas e 
um adesivo com as iniciais dos 
nomes dele, da esposa e da filha

Um sonho de adolescência realizadoUm sonho de adolescência realizado
O empresário Marcelo Silva esperou O empresário Marcelo Silva esperou 

três décadas até conseguir botar as mãos três décadas até conseguir botar as mãos 

em um exemplar do Ford Maverickem um exemplar do Ford Maverick
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