
Por dentro.
Acabamento
foi refeito
mantendo a
combinação
de cores da
época: couro
branco em
contraste
com a
carroceria
vermelha

Longevo.
Sedã já
está na 10ª
geração
nos EUA.
Exemplar
do leitor é
da terceira,
vendida
até 1964

Felizardo.
Ferraresi já
comprou o
carro todo
restaurado.
Uma saia
removível
protege e
dá charme à
roda traseira
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Thiago Lasco

O empresário Carlos Ferraresi
é dono de uma fábrica de col-
chões e não mede elogios para
falar de sua mais recente aquisi-
ção. “É espetacular. Tremenda-
mente confortável, macio. Pare-
ce que você está no sofá de casa,
não dá vontade de sair dele”.
Não se trata de um dos produ-
tos que ele vende, e sim do Che-
vrolet Impala 1963 que com-
prou em junho deste ano.

“Eu curtia os carros clássicos
que apareciam nos filmes e apre-
ciava o Impala desde a infância.
Quando surgiu a oportunidade
de ter um, eu a agarrei”, ele diz.

O Impala já havia tido motor,
pneus, bancos e pintura restau-
rados. Ferraresi importou um
novo carburador dos EUA, tro-
cou as buchas da suspensão e
colocou parafusos inoxidáveis.
“Sempre tem algo para mexer,
senão perde a graça. Peguei tan-
to gosto que até me desinteres-
sei pelos carros atuais”, conta.

Pelas ruas. Pelo menos uma
vez por semana, o Chevrolet ga-
nha as ruas da cidade, o que aju-
da a manter a mecânica conser-
vada. Na estrada, o motor seis-
cilindros de 3,8 litros acompa-
nha os outros carros sem pro-
blemas. “Quanto mais você an-
da com ele, mais gostoso ele fi-
ca; o motor responde melhor.”

Para o empresário, a experiên-
cia ao volante de um antigo é
peculiar. “Eles têm um trato di-
ferenciado, é mais emocionan-
te que guiar um modelo atual”,
compara. “As trocas de marcha
têm um tempo certo, precisa
ter cuidado para não arranhar o
câmbio. E a direção é diferente.
Você precisa guiar melhor, se-
não acaba até se arriscando.”

A manutenção é feita em
duas oficinas especializadas na
Mooca, na zona leste. “Tive sor-
te de receber indicação de pes-
soas muito boas, que se torna-
ram novos amigos.”

Quando o sedã surge na rua,
as reações são inevitáveis. “A
maioria acena, cumprimenta,
fala alguma coisa. Chama a aten-
ção até de quem não se liga em
carros”, diz o dono, que não pen-
sa em se desfazer do veículo.

“Comprei o Impala para cur-
tir, não para fazer negócio. Sou
muito acumulador, não sou de
vender as coisas.”
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Versões. Além
do sedã, havia
perua, cupê
e conversível

Veloz. Motor V10 5.2 FSI gera cerca de 532
cv de potência. Kit aerodinâmico é opcional

Maquiado.
Detalhes
têm grafite
e vermelho

Empresa alemã faz
versão tunada do R8

Impala 1963 é sedã confortável de verdade
Modelo Chevrolet norte-americano conquistou o empresário Carlos Ferraresi, que não perde uma chance de desfilar com o carro

Serviços
Capotas e protetores

O esportivo Audi R8 Spyder ga-
nhou uma versão tunada na Ale-
manha. Adaptado pela empresa
Regula Tuning, especializada

na preparação de automóveis, o
conversível recebeu para-cho-
ques de fibra de carbono e um
novo sistema de escapamento.
O visual foi remodelado com ro-
das de 20” de cores grafite e ver-
melha. O motor V10 5.2 FSI gera
532 cv de potência. Na Europa,
os interessados em equipar ain-
da mais o modelo podem adqui-
rir um pacote aerodinâmico
por€7.950 (cerca de R$ 25 mil).

Traseira.
Linhas têm
estilo ‘rabo
de peixe’

Regula Tuning prepara
Audi da versão Spyder
com para-choques de
fibra de carbono e novo
sistema de escapamento
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