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Básico.
Painel
dessa
versão traz
apenas o
essencial.
Alavanca
do câmbio
fica na
coluna de
direção

Opala 1973
está original
nos mínimos
detalhes
Publicitário levou dois anos para restaurar
exemplar da versão De Luxo do sedã GM
Thiago Lasco

O publicitário Rodrigo Esteves
levou dois anos para montar as
peças de seu passatempo preferido. Não se trata de um quebra-cabeça, mas do Chevrolet
OpaladeLuxo1973.Apósacompra, ele imediatamente iniciou
a restauração do carro, feita
com o afinco de quem se dedica
a uma grande paixão.
A escolha do exemplar certo
tevealgumasreviravoltas.Esteves foi a uma feira de usados decidido a adquirir um cupê pre-

to, mas acabou se interessando
por um azul, que estava em melhor estado. Estava prestes a fechar negócio quando o irmão –
que também é fã da linha Opala
e possui uma perua Caravan SS
1978 – ligou e insistiu que ele
fosse até uma revenda na zona
norte da capital, para ver o sedã
desta reportagem. “Foi amor à
primeira vista”, recorda.
O carro estava desfalcado de
calotas, emblemas e até do volante – foi instalada uma peça
deChevroletMonzacomosolução provisória para que a venda

Safra. Cor Azul Imperial foi comercializada apenas em 1973, segundo o proprietário. Modelo saiu de cena em abril de 1992
se concretizasse.
Enquantobuscavaos componentes que faltavam para a restauração, Esteves seguiu uma
sugestão do irmão para mudar
ovisualdocarro:rebaixoua suspensãoeinstalourodasesportivas. “Mas me arrependi e acabei
voltando atrás”, ele conta.
A partir daí, o objetivo passou
a ser resgatar a originalidade do
Opala. O carro foi desmontado,
teveomotorretificadoeacarroceria restaurada e repintada no
tom original, Azul Imperial, exclusivo da safra de 1973.

Distinção. Frisos horizontais que unem as lanternas traseiras identificam a versão De Luxo

“Quando ficou pronto, estava do jeito que eu queria. O
pneu reserva está intacto e o
único detalhe não original do
acabamento é a forração do assoalho. Quanto menos mexido,
mais eu gosto.”
Satisfação. Esteves elogia o

conforto do sedã. “A direção é
tão macia que até parece hidráulica. O motor de quatro cilindros não promove muita velocidade, mas prefiro nem forçá-lomuito. Gostodecertos detalhes, como a alavanca de câmbio na coluna de direção.”
A cor chamativa do Opala
atrai muitos olhares. Frentistas
tiram fotos e curiosos enchem
o proprietário de perguntas.
Mas ele não se incomoda. “Eu
gosto dessa interação. Se a pessoa quer saber algo, é porque
gosta de carro.”
O únicoapuro do publicitário
ao volante do Chevrolet ocorreuantesdarestauração.Durante um passeio, o motor começou a falhar na Marginal Tietê e
parou de vez a algumas quadras
dali, à 1h da manhã.
“Paraquenãofurtassemocarro, eu e meu amigo tivemos de
dormir dentro dele. No dia seguinte, peguei a Kombi do meu
pai e, com a ajuda de uma corrente, reboquei o Opala até minha casa. Ele ficou uma fera, dizendo que o câmbio da Kombi
iria quebrar”, diverte-se.

Amplo. Os dois bancos inteiriços levam até seis pessoas

Confederate lança segunda geração
de moto exótica e superexclusiva
CONFEDERATE/DIVULGAÇÃO

Marca norte-americana
acaba de lançar a P51
Combat Fighter, que traz
motor V2 de 200 cv e
várias peças de alumínio
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LOJAS DE FÁBRICA: CAMPINAS - SP / ARAÇATUBA - SP / MIRASSOL - SP

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

Limitada. Produção ficará restrita a apenas 61 unidades
Otanque degasolinaéproduzido utilizando o mesmo conceito. O peso da moto é de quase 227 quilos.
A P51 Combat Fighter tem
motor 2.1 V2 também de alumínio. A potência é de 200 cv e o
torque, de 23,5 mkgf.

Serão produzidas apenas 61
unidades da nova geração da
motocicleta. Destas, 31 serão da
versão prata, de entrada, e outras 30 da preta anodizada, de
topo da linha, que é oferecida
por US$ 119.500, valor equivalente a R$ 425 mil.

e-mail: walumar@uol.com.br

www.walumarcapotas.com.br

   

Apaixonados por motocicletas
exclusivas são o alvo do novo
modelo da Confederate Motorcycles.Amarcanorte-americanaapresentouasegundageração da P51 Combat Fighter. Feitaàmão,amototempreçosugeridoapartirdeUS$113.900(cerca de R$ 405 mil).
O modelo tem quadro feito
de alumínio maciço em um torno do tipo CNC – que corta a
peça de forma automatizada.
Nele, estão embutidas a caixa
de ar para o motor e parte da
estrutura da motocicleta.

Capotas e protetores
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