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Ex-carro fúnebre,
Dart é relíquia de
fã da cultura gótica

Alternativo.
A escolha de
um rabecão
condiz com
com o estilo
de vida
de Macedo.
Ele fez
questão de
preservar a
caçamba

O motofretista Rikk Macedo ostenta com orgulho um raro exemplar
1974 do ‘muscle car’ da Dodge, que foi transformado em rabecão

um carro tão especial, é preciso ter disposição para enfrentar a curiosidade e o assédio de
quem passa. “O dono anterior
ficou pouco tempo com ele,
porque constatou que era chamativo demais”, diz o motofretista. “Não tem jeito: ele atrai

Adaptação.
Espaço na
frente foi
reduzido,
pois o banco
precisou ser
deslocado
para ampliar
o bagageiro

Tinindo.
Mecânica do
Dart estava
íntegra. O
proprietário
teve apenas
de fazer a
manutenção
de praxe

que deixa de varrer a rua quando ele está estacionado”, conta
odono.“Éumpoucodeignorância da parte dela. Só porque o
carro levou gente morta?”
Já nos ambientes que Macedo frequenta, o sucesso do “Dojão” é geral. “Na primeira vez
que surgi com ele em uma festa,
as pessoas ficaram chocadas,
mas foi com a beleza do carro.
Hoje, meus amigos mais velhos
jáestãoacostumados,masamolecada ainda pira.”

Serviços
Capotas e protetores
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Chamativo. Para rodar com

tanta atenção quanto um trio
elétrico. As pessoas param, fazem perguntas, fotografam.”
Nem sempre, porém, a percepçãodequesetratadeumcarro fúnebre é imediata. Detalhes
como os vidros jateados com o
desenho da cruz e as típicas cortininhasnasjanelasàsvezespassam batidos à primeira vista. E
espantam alguns, que consideram o rabecão mórbido.
“Muita gente tem medo dele.
Onde eu moro, há uma mulher

   

O motofretista Rikk Macedo é
fã da cultura gótica. Curte bandascomoSistersofMercyeBauhaus e bate cartão no Madame
Satã, reduto “underground” do
centro da capital. E o carro que
dirige não poderia ser mais condizente com a aura sombria que
marca esse estilo. Trata-se de
um Dodge Dart 1974 que cumpriu uma longa jornada como
carro fúnebre.
A improvável transformação
do “muscle car” em rabecão foi
feitaporumaempresaespecializada do Rio Grande do Sul. Macedotevea chance deconversar
com o primeiro proprietário,
que encomendou a adaptação
do veículo para uso na funerária
que tinha na época.
“A clientela dele era muito
abastada;esse carrotransportava corpos de prefeitos e fazendeiros”, conta o motofretista,
orgulhoso de sua relíquia. “Foramfeitosapenas seteexemplares desse rabecão.”
MacedocomprouoDodgeem
2012, com apenas 38 mil km de
uso. Trocou pastilhas de freio,
filtro de ar, buchas de suspensão, amortecedores e os lubrificantes do motor e da direção hidráulica. A cor verde Córdoba
da carroceria e o revestimento
marrom da cabine são originais.
Comoo chassinãofoialongado na adaptação, a solução para
que caixões pudessem ser acomodados na cabine foi deslocar
o banco dianteiro ligeiramente

para a frente. “Por isso, o Dart
rabecão não é tão confortável
quanto uma versão comum do
modelo”, explica Macedo.

PAT. REQ. INPI

Thiago Lasco

LOJAS DE FÁBRICA: CAMPINAS - SP / ARAÇATUBA - SP / MIRASSOL - SP

FURGÕES COM AS MAIORES
CUBAGENS INTERNAS

A. Marginal Dois, 1424 - Estr. São Paulo
Mogi km 31,5 - SP 66 - Itaquaquecetuba/SP

Retíficas

Aceitamos
cartão BNDES

e-mail: walumar@uol.com.br

www.walumarcapotas.com.br

