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MONZA SL
R$8.600 85/85 Álcool, 4 portas,
89.248 Km. (11) 94242-4322

VERSAILLES GL
R$9.500 94/94 bancos de cou-
ro, rodas ferro, completo, km 17 mil
% (11)94242-4322

C180 KOMPRESSOR

R$50.000 10/10 Cinza, ú.dono,
rivisada,80mkm,c/teto, licenciada
% (11)98335-2015/4192-2279

RENAULT

MASTER FURGÃO
R$103.000 18/19 L1 H 1 preta
(PASSAGEIRO TAMB.) %(11)
4977-9188

COROLLA XEI
17/18, 12.000 km, na garantia-
prata, completo, R$95.000,00 Tel.
(11) 99910-9822

JEEP WILLYS
R$55.000 51/51 - RARIDADE
Paulo 94242 4322 / C 38497344

CAMINHÕES

FORD CARGO 1933
12/13 Trucado,Roll On Off Gri-
maldi, 176MKm,10 pneus novo,1
caçamba 40m3(11)94790-3108

IVECO DELIVERY
13/13 baú carga seca, vermelha,
c/ serviço. R$79mil à vista. Tratar
%(11)96018-7793/ 4252-3943

JULIETA GRIMALDI
17/18 Com ABS e Lanternas Led
8 pneus semi novos, 1 caçamba
40m³- 0Km % (11)94790-3108

MASTER CHASSI
R$65.900 12/13 Carroceria + AR.
78.000KM, nova (11)4977-9188

MB 2726 6X4
R$110.000 10/10 Caçamba.
Tratar Lauro. %(11)4584-5327

VOLVO FH 440
10/10 6x2 preta Automatic.
R$118 mil a vista ou R$30mil de
entrada + prestação de R$2.500.
P r o n t a pa r a t r a ba l h a r . %
(11)4252-3943 fala com Abílio

VW 9.150 BAÚ 4X2 VUC
R$85.900 11/12 Delivery. 52Mkm
Novo,pintura personalizada,teto
solar. Tratar %(11)94765-5181
paulo@rdx8participacoes.com.br
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Alguns carros são tão marcan-
tes que se tornam uma espécie 
de cartão de visitas de seus do-
nos. Esse é o caso do Chevrolet 
Camaro Type LT 1974 do repre-
sentante comercial Marcos Ra-
binovich. “Quando aparece um 
Camaro verde, o pessoal do anti-
gomobilismo  já  deduz  que  se  
trata do meu carro. Se você mos-
trar uma foto do cupê a  qual-
quer colecionador, ele saberá di-
zer quem é o dono.” 

O  Chevrolet  sempre  esteve  
dentro do círculo social de Rabi-
novich. Importado novo dos Es-
tados Unidos, o Camaro perten-
ceu a três amigos do coleciona-
dor. Foi por insistência de um 
deles  que  o  representante  co-
mercial comprou o cupê.

“Eu estava em um evento de 
antigos em (Águas de) Lindoia, 
no interior paulista, em meados 
de 2003. Um amigo chegou com 
o Camaro,  me convidou  a  en-

trar no carro e disse ‘Você ficou 
muito  bem  nele.  Ele  pode  ser  
seu!’. Mas não quis comprálo.”

Alguns  meses  mais  tarde,  o  
amigo contou que não havia en-
contrado nenhum interessado  
no carro e renovou a oferta.“Fi-
que com ele e me pague quando 
e como quiser”, apelou. O repre-
sentante comercial propôs en-
tão fazer o pagamento em qua-
tro parcelas e os dois acabaram 
fechando negócio. 

“Sempre preferi os carros fei-
tos entre o fim dos anos 50 e o 
fim dos anos 70, que já vêm com 
ar-condicionado,  direção  hi-
dráulica e  vidros elétricos.  Os  
mais antigos não têm essas co-
modidades”,  diz  Rabinovich.  
“Comprei o Camaro porque ele 
tem tudo o que eu valorizo.”

Se  a  compra  do  Chevrolet  
não  foi  propriamente  um  
gesto  movido  pela  pai-
xão, o tempo fez com 

que ele passasse a se interessar 
mais pelo carro. Outros antigos 
passaram pelo acervo de Rabi-
novich sem deixar rastros, mas 
o Camaro permaneceu.

“A safra dele é rara no Brasil, e 
isso me conquistou. O apresen-
tador Silvio Santos já teve um 

exemplar. Com o nível de quali-
dade do meu, restam poucos, e 
falo isso sem modéstia”, gaba-
se. “Ele já ganhou dois prêmios 
em Lindoia.”

Com cerca de 55 mil  milhas  
(88  mil  km)  no  hodômetro,  o  
cupê tem motor V8 de 5,7 litros, 

está original e íntegro e não pre-
cisou  de  restauração.  Um  ba-
nho  de  tinta  na  carroceria  foi  
suficiente  para  deixálo  total-
mente rejuvenescido. 

“O  resultado  ficou  tão  bom  
que um dos meus amigos ficou 
até meio arrependido de ter se 
desfeito do Camaro depois que 
viu o carro novinho  na minha  
mão”, diz Rabinovich.

Vaidoso.  Receber a admiração 
das  outras  pessoas  é  uma  das  
principais  recompensas  que  o  
Chevrolet  proporciona  ao  do-
no. “Quando estou dirigindo e 
ouço as buzinadas de saudação, 
vejo que valeu a pena. Todo cole-
cionador  tem  um  lado  vaido-
so”,  reconhece.  “Se  você  quer  
ganhar a confiança de alguém, 
basta elogiar o filho ou o carro 
antigo dele”, brinca.

Nem  todos  os  admiradores  
do cupê sabem que se trata de 
um Camaro, porém. “Alguns de-
duzem que é um Chevrolet pela 
grade dianteira bipartida, pare-
cida com a do Chevette brasilei-
ro, mas perguntam o nome do 
modelo. Outros pensam se tra-
tar de um Puma ou Maverick”, 

diverte-se o colecionador.

Esportivo. Painel é completo e comandos ficam bem à mão
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Íntegro. Bancos de couro 
estão entre os itens originais

Reluzente. 
Repintura da 
carroceria 
foi a única 
revitalização 
feita pelo 
atual dono 
do modelo

Inusitado. Controles do 
som ficam no teto do cupê

Chevrolet Camaro 

de 1974 coleciona 

rol de admiradores
O leitor e antigomobilista Marcos Rabinovich conta que é saudado 
por buzinadas por onde passa a bordo de seu cupê norte-americano
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