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Versão.
Emblema SS
indica opção
intermediária
da linha

Detalhes. Painel é repleto de instrumentos

Motorzão. V8 ganhou ‘kit de performance e,
segundo o colecionador, gera cerca de 270 cv

Chevelle 73 será prêmio por maioridade
Edmon Lopes, de 16 anos, conta os dias para ganhar o cupê Chevrolet norte-americano que, por enquanto, está no acervo de seu pai
Thiago Lasco

O ditado “filho de peixe, peixinho é” poderia ter sido inspirado na vida do estudante Edmon
Lopesedeseupai,MárioAugusto. O advogado é fã de carros e
velocidade desde a infância –
aos 13 anos, chegou a cair em
um rio pilotando uma moto. Seguindoseuspassos,ofilhojáfrequentava eventos automotivos
aos 6 anos de idade e, uma década mais tarde, “mexe” nos carros da família, como o Chevrolet Chevelle SS 1973 das fotos
desta reportagem.
Enquanto aguarda a chegada
da maioridade, Edmon garante
que não guia o cupê na rua. Mas
conta que já o experimentou
em um condomínio e ficou encantado. “É excelente para dirigir.Ovolantetemumacertafolga, mas você se acostuma. E o
ronco do motor é uma maravilha. Nem faço questão de ligar o
som. A música é inútil em um
carrão desses”, derrete-se.
Mário,quechegoua ter15 carros antigos ao mesmo tempo e
foi dono de outros dois Chevel-

Ansioso.
Edmon (D),
acompanha
o pai em
eventos de
antigos há
dez anos e
garante que
nunca guiou
o Chevelle
na rua

le, diz que encontrou o Chevrolet norte-americano em 2011,
em uma oficina. O carro estava
encostado, mas em bom estado
e com o estofamento intacto.
Após comprar o cupê, o advogado o reformou. Entre as atualizações, o carro recebeu um
“kit de performance” que, segundooadvogado, acrescentou
90 cv de potência ao motor V8.
O retrabalho do 350 Quadri-

jet foi acompanhado de perto
por Edmon. “Ainda não tenho a
mesma noção que meu pai, mas
estou aprendendo, e hoje a gente discute como um carro pode
sermelhoradoedoqueestáprecisando”, diz o estudante, que
pensa em cursar engenharia.
Comcercade 70mil kmrodados,oChevelletemalgunsdetalhes curiosos, como os bancos
dianteiros que, acionados por

uma alavanca, giram em direção às portas. A solução facilita
o desembarque e também o
acesso à traseira da cabine. As
placas pretas atestam que a restauração preservou a originalidade do modelo.
O pai já prometeu: quando
completar 18 anos, Edmon herdará um Ford Mustang 1970 e
um Plymouth Barracuda 1974,
carros que fazem parte do acer-

to dos carros de que tanto gosta.“Nada como estar no paraíso
dos ‘muscle cars’”, diz.

vodeMárioequeorapazconhece desde a infância. Mas o estudanteestá deolhoé no Chevelle
econta os dias para poder curtir
o carrão. Tanto é que não deixou o advogado ajustar o ronco
do motor. “Ele achou que estava muito alto, mas pedi para ele
deixar assim, que está legal.”
Elesonhaempassarumatemporada nos EUA. E o motivo
nãopoderiaseroutro: estarper-

Longevo. O Chevrolet Chevelle foi produzido pela General
Motors norte-americana entre
1964 e 1977. Em suas quatro gerações, o modelo teve versões
cupê, sedã, perua e conversível,
além de servir de base para a picape El Camino.
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Diversão.
Filme conta
história de
três jovens
que ‘matam’
um dia de
aula a bordo
de Ferrari
conversível

Serviços
Capotas e protetores
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Além do modelo original,
três réplicas do esportivo
250 GT foram utilizadas
na sequencia que se passa
em 11 de junho de 1985

 

   

  

   



    
     

  
 

    
    

Pre ço s e d is cute , q uali da:de n ão!
mento
Lançdaa Dupla
a
StrWo rking

CAPOTAS

Um detalhe importante sobre o filme é que, além do carro
original, o diretor usou três réplicas. Ou você achou que a 250
GTquesaltou nasmãosdosmanobristasoua quevoa pelajanela era mesmo uma Ferrari?

Apenasa cenadomodelovoador foi gravada nove vezes.
Ainda assim, o filme valorizou, e muito, a única das réplicas que restou. Ela foi leiloada
no ano passado por US$ 235 mil
(cerca de R$ 730 mil).
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Valiosa. Uma das cópias foi leiloada por cerca de R$ 730 mil

PAT. REQ. INPI

Talvez o filme mais lembrado
dos anos 80 seja “Curtindo a vida adoidado”. A aventura sintetizava o sonho da maioria dos
adolescentes ao mostrar o protagonista, Ferris Bueller (Matthew Broderick) “matando”
um dia de aula (sem ser pego) a
bordo de uma Ferrari 250 GT.
O carro do filmeé do segundo
ano de produção – o modelo foi
feito de 1960 a 1963. Com chassi
tubular e motor dianteiro 3.0
V12 de 240 cv e 26,3 mkgf, tinha
tração traseira e câmbio manual de quatro marchas.

   

   

Cena com Ferrari de “Curtindo a
vida adoidado” completa 30 anos
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