
Espaço
Banco traseiro e
porta-malas amplos

se destacam.

Ergonomia
Pouco espaço para
a cabeça e assento

pequeno castigam motorista.

FICHA TÉCNICA

Geely EC7

PRÓS E CONTRAS

Preço estimado  R$ 50.000
Motor  1.8, 4 cil., 16V, gas.
Potência (cv) 130 a 6.100 rpm
Torque (mkgf)  16,9 a 4.400 rpm
Comprimento 4,63 metros
Porta-malas  670 litros
Tanque  50 litros
Peso  1.280 kg
Pneus/Rodas  215/55 R16
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Thiago Lasco

A história de veida do engenhei-
ro mecânico Paschoal Paione es-
tá ligada à Ford. Ele curte a mar-
ca desde criança, aprendeu a
guiar em um Ford 1951, é fã de
Henry Ford, trabalhou na anti-
ga Ford Willys e participou da
linha de montagem do Corcel.
Mas a maior prova de tanta ado-
ração é o Galaxie que ele man-
tém com esmero há 45 anos.

O sedã foi comprado novo
em 6 de janeiro de 1969 pelo pai
de Paione, por NCr$ 26.300. Se-
gundo o engenheiro, que assu-
miu o sedã em 1982, esse valor
correspondente atualmente a
cerca de R$ 182.500.

Com apenas 65 mil km roda-
dos, o Ford conserva o som Phil-
co de fábrica e o estepe intacto.
Não foi difícil conquistar o certi-
ficado de originalidade do Clu-
be do Galaxie, que permitiu a
expedição de placa preta e o li-
vrou da inspeção veicular.

O carro fica guardado na fa-
culdade em que Paione traba-
lha como diretor. “Eu mesmo o
lavo. Minha esposa e filhos não
o dirigem, pois o acham grande
demais”, conta.

Paione dá partida no Ford às
terças e quintas-feiras e, aos do-
mingos, leva-o à Avenida Paulis-
ta ou ao Aeroporto de Guaru-
lhos, “para o óleo circular”.
Uma caixa com peças sobressa-
lentes, como platinado, correia
e bomba de gasolina, está sem-
pre à mão para eventualidades.

O engenheiro elogia o motor
4.5 V8, de 164 cv, que descreve
como silencioso e de respostas
vigorosas. Porém, reconhece as
limitações do Galaxie. “Para os
padrões de hoje, ele deveria ter
quarta e quinta marchas. Os cin-
tos são apenas subabdominais

e a direção hidráulica, por não
ser progressiva, está sempre
mole. Então é até perigoso você
descer a serra embalado.”

Paione diz que, em um pas-

seio ao aeroporto, teve de se li-
vrar de bandidos que estavam
de olho no carro. “Eles empare-
lharam e me fecharam. Come-
cei a correr, fiz o retorno cantan-

do pneu, acelerei até 170 km/h e
eles ficaram para trás”, diz.

Mas esse foi um episódio iso-
lado em uma trajetória de mo-
mentos felizes, que Paione ten-
ta eternizar. Quando a neta, He-
loísa, entrou no porta-malas,
ele registrou o momento. “Ela
vai crescer e ver a foto.”

Precaução. Paione mantém peças sobressalentes a bordo Originalidade. Painel ostenta o rádio Philco de fábrica Conforto. Impecáveis, os dois bancos são inteiriços

Galaxie 1969 é parceiro fiel há 45 anos
Com 65 mil km e estepe ainda intacto, sedã Ford está na vida do engenheiro Paschoal Paione desde que saiu, novo, da concessionária

Herança.
Lanternas
são iguais às
do Galaxie
americano

Forte. Motor V8 de 4,5 litros e 164 cv é elogiado por leitor
Passeios. Ford só
roda aos domingos

Chinesa Geely acaba de
chegar ao Brasil com EC7
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Estilo. Lateral lembra a de modelos vendidos na Europa
Rodrigo Samy

O Brasil acaba de receber sua
nona marca chinesa de automó-
veis, a Geely. Montado no Uru-
guai, o primeiro modelo da em-
presa por aqui será o sedã EC7,
que deve estar disponível em 15
pontos de vendas a partir de ma-
ço por cerca de R$ 50 mil.

Com motor 1.8 a gasolina de
130 cv e câmbio manual de cin-
co marchas, a novidade concor-
rerá com o compatriota JAC J5
e alguns nacionais menores.

O EC7 é valente. De acordo
com a Geely, ele pode acelerar
de 0 a 100 km/h em 12 segundos.
Ponto para o câmbio preciso,
cujas relações curtas priorizam
a agilidade.

Por outro lado, o chinês peca
na estabilidade. Sua direção hi-
dráulica não é progressiva e a

suspensão é muito macia.
Outro senão é a ergonomia.

Com bancos pequenos e pouco
espaço entre o assento e o teto,
o conforto e a posição de guiar
ficam prejudicados. Em com-

pensação, a área do banco de
trás é ampla, assim como o com-
partimento de bagagem.

O motor flexível deverá che-
gar no segundo semestre e o
câmbio CVT, em 2015.

Sedã médio com motor
1.8 a gasolina de 130 cv e
câmbio manual começa a
ser vendido em março
por cerca de R$ 50 mil
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Serviços
Capotas e protetores
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