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ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 REDDITCH R$20.900

17/18, c/ ABS. 50% DE
ENTRADA E SALDO EM ATÉ
36 VEZES. COMPRE AGORA
E PAGUE A PRIMEIRA PARCELA
SOMENTE EM 31/05.
Tel: (11) 5051-7700

AUDI

A6 4.2
00/01 V8,Prata,103mkm,Blind/
vidros rev.NA3.impec.981416459

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

MALIBU
R$45.000 10/11 Prata, único
dono, completo. 54Mkm. Contato

%(11)99199-6783

PRISMA

R$34.000 16/16 Completo, ar, dir,
ú. dono, preto. (11)3674-5565
Com Patrícia (Horário Comercial)

SILVERADO SL
94/94 V8 diesel, autom., cab. es-
tend., compl. % 11 94763-2903

AMAROK HIGHLINE
R$135.000 16/16 Cabine Dupla,
autom, Branca, ú. dono, manual.
Contato %(11)98700-5950

FOX PRIME 1.6
R$19.000 11/12 Prata, 65mkm,
compl (-ar), manual, pneu bom,
impecável. (11) 2274-5059

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

CAMINHÕES

FORD CARGO 1617
R$40.000 95/95 Amarelo motor
Cummins no Chassis % (11)
99744-0321/3439-7757 c/José

SCANIA G440
OPTICRUISE
2011/12 - Caminhão Conjunto
florestal- c/ 58.466 km Romeu e
Julieta KROVILLE - OKM sem uso,
pneus novos. Capacidade 60 m³
para vender hoje. Ato $100mil +
Transferência da divida no banco
Bradesco. % (11) 98491-4079

VOLVO 260 VM
2010 FLORESTAL
109.323 KM Romeu e Julieta-
marca Kroville, Ano 2016/ 2017
OKM sem uso. Para vender hoje!.
R$ 210. mil % (11) 98491-4079

OFERTAS EM DESTAQUE

VOCÊ SEMPRE ACHA 
O QUE PROCURA.

VOCÊ SEMPRE VENDE 
O QUE ANUNCIA.

CLASSIFICADOS 

ESTADÃO AUTOS.

LIGUE E ANUNCIE:

SÃO PAULO CAPITAL

3855 2001

OUTRAS CIDADES

0800 055 2001

Thiago Lasco

Em  uma  sociedade  acelerada  
que só quer o jovem e o moder-
no,  trabalhadores  e  máquinas  
tendem a ser postos para escan-
teio depois de certa idade. Man-
ter-se relevante após 27 anos de 
empresa  não  é  para  qualquer  
um. Pois essa é a proeza de uma 
Chevrolet C-20 que vem pres-
tando serviços ao Metrô de São 
Paulo desde 1991. 

Chamada  internamente  pe-
lo seu número de frota, “125”, a 
picape  não  tem  um  dono  só:  
pertence  a  um  departamento  
da  companhia  e  é  mantida  e  
usada  por  diversos  funcioná
rios, dentro e fora das depen-
dências do Metrô. Um deles é o 
oficial  de  manutenção  indus-

trial Eduardo Pavão.
“No Pátio Jabaquara, ela leva 

as equipes que fazem a manu-
tenção dos trilhos e também os 
equipamentos  e  ferramentas  
para  os  reparos”,  ele  explica.  
“Mas  também  roda  nas  ruas,  
transportando funcionários ou 
prestando socorro mecânico a 
outros veículos do Metrô. E ain-
da  viaja  a  Itatiba,  no  interior  
paulista,  para  buscar  material  
ferroviário em um fornecedor.” 

Quando um carro não serve 
mais para o trabalho, ele é desli-
gado da frota e levado a leilão. O 
Metrô, inclusive, já incorporou 
diversos  modelos  mais  recen-
tes, como Fiat Ducato e Citroën 
Jumper. Mas essa C-20 resiste 
bravamente: é a picape mais an-
tiga  e  o  segundo  veículo  mais  

longevo da frota – o primeiro é 
um  caminhão  Chevrolet  C-60  
de 1976, em vias de ser leiloado.

O  que  “blinda”  a  veterana  
“125”  contra  a  aposentadoria  
forçada são duas virtudes  que 
tornam  qualquer  funcionário  
muito  requisitado:  disposição  
para o trabalho e versatilidade. 
Especialmente quando é preci-
so carregar os dormentes sobre 
os quais os trilhos se assentam. 

“Dificilmente se consegue um 
modelo mais novo com capacida-
de de carga suficiente para trans-
portar  esse  tipo  de  material”,  
conta Pavão. “O chassi da C-20 é 
impecável. Ela carrega até cinco 
dormentes de uma vez sem so-
frer abalos em sua estrutura.”

A companhia até possui veícu
los maiores, como caminhões, 

mas eles enfrentam restrições 
de tráfego em determinadas zo-
nas da capital paulista.

“No  centro  expandido,  eles  
só podem circular em vias e ho-
rários específicos.  A C-20 não 
enfrenta esse problema e conse-
gue  atender  todas  as  deman-
das”, diz o técnico.

Carinho. Dos  funcionários  do  
Metrô, a “125” recebe o carinho 
típico daquele colega de traba-
lho veterano que dedicou a vida 
à empresa. O próprio Pavão não 
lhe poupa elogios.

“O conforto da C-20 é difícil 
de encontrar. Se viesse uma no-
va geração com ar-condiciona-
do e ABS, seria espetacular.  O 
motor seis-cilindros, o mesmo 
do Opala, é ágil e macio. E não é 

gastão, pois passa por manuten-
ção preventiva rigorosa.”

Os cuidados à C-20 são pres-
tados por uma equipe de 12 pro-
fissionais do Metrô, entre mecâ
nicos e eletricistas, com peças 
compradas em concessionária. 
“É bem mais fácil mexer em car-
ros  antigos”,  compara  Pavão.  
“Os novos não têm espaço no 

cofre (do motor), e às vezes é 
preciso desmontar toda a dian-
teira para fazer um reparo.”

Um dia, certamente chegará 
a hora de a “125” se despedir do 
Metrô.  “Será  uma perda,  pois 
não haverá como substituíla”, 
diz Pavão. “Mas, enquanto ain-
da  conseguirmos  peças,  ela  
continua na nossa frota.”

C-20 de 1991 soma 

27 anos de labuta no 

Metrô de São Paulo

Equipe. Os funcionários 
Eduardo Pavão (E) e Simião 
Silva (D) fazem parte do time 
que mantém e usa a C-20

Valente. Caçamba suporta grande quantidade de carga e leva cinco dormentes de uma vez

Versátil. 
Dimensões 
permitem à 
C-20 rodar 
em vias 
do centro 
que são 
vetadas a 
caminhões 

Picape veterana da Chevrolet é a mais antiga da frota da empresa 
de transportes da capital paulista e ainda não dá sinais de cansaço
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