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Inesquecível.
Caslini diz que
sonhava com o
modelo desde a
juventude. ‘Dos
meus carros,
este é o mais
surpreendente’

Como novo.
Empresário
faz questão
de manter o
modelo nos
moldes da
época. “Se
necessário,
espero três,
quatro anos
até achar a
peça original
que preciso.”
Em 2012,
clássico
ganhou
prêmio em
Lindoia e
participou
do SIVA

Monterey 1954,
uma surpresa
de aniversário
Empresário que tentara, sem sucesso, comprar o cupê americano
da Mercury, ganhou o carro da esposa quando completou 40 anos
Belisa Frangione

Em 2009, o empresário paulista
Marcelo Caslini ficou sabendo
que um amigo estava vendendo
um Mercury Monterey 1954,
cupê que ele sonhava em ter desde a juventude. Quando foi ver o
estado do carro, porém, acabou
sefrustrando.“Estava feio ecom

preçoaltodemaisparaqueeupudesse reformá-lo por conta própria. Resolvi deixar para lá.”
Como o então proprietário tinha uma oficina de restauração,
o modelo norte-americano passou por uma reforma minuciosa.
Depois que o serviço ficou
pronto, Caslini novamente propôs comprar o Monterey. Mas se

frustrou mais uma vez. “Ele disse que não tinha mais negócio.
Fiquei na vontade de novo.”
O que o empresário não sabia
é que o carro havia sido vendido
parauma pessoa muito próxima:
sua esposa, Nívea. Ela comprou
o Mercury para presentear o marido em seu aniversário de 40
anos, completados em 2010.

Mais dura, ‘Lei Seca’ brasileira fica
muito próxima da ‘tolerância zero’
ALEX SILVA/ESTADÃO

“Dos carros que eu tenho, esse é
o mais surpreendente.”
Caslini afirma que faz questão
de manter o Mercury nos padrões da época em que o cupê foi
feito. “Se precisar, fico três, quatro anos procurando até achar
peças originais.”
TantozelorendeuaoempresárioumconviteparaexibiroMon-

terey no III Salão Internacional
de Veículos Antigos (SIVA), em
2012. Também no ano passado o
carro foi premiado no tradicional encontro de veículos antigos
de Águas de Lindoia, no interior
do Estado de São Paulo.
História. A Mercury surgiu em

1939 a partir de uma parceria en-

tre a Ford e a Lincoln. O Monterey foi lançado na década de 50
com motor Y-Block de oito cilindros e 163 cv.
O câmbio é manual de três
marchas com alavanca na coluna de direção e os freios são a
tambor. Seu velocímetro marca
até110milhasporhora,queequivalente a 176 km/h.

Serviços
Capotas e protetores

** +!,

Mudanças na legislação
deixaram taxa de álcool
permitida no sangue
de motorista igual à
de Suécia e Colômbia
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A partir de dezembro, a lei brasileira que pune motoristas flagrados após consumir álcool passou a ser uma das mais rigorosas
domundoecaminhaparaa“tolerância zero”. O texto original do
CódigodeTrânsito,de1997,definia que o condutor não poderia
guiarseapresentasse concentração de 0,6 gramas de álcool por
litro de sangue, o equivalente a
dois copos de cerveja. A partir de
2008, a taxa passível de multa,
suspensão do direito de dirigir e
apreensão do veículo foi reduzidapara0,2gramaporlitrodesangue. A partir de 0,6 grama, o condutor fica sujeito a prisão.
A lei brasileira ficou parecida
com a de Suécia e Colômbia.
França, Alemanha, Argentina e
Austrália permitem guiar com
até 0,5 grama de álcool no corpo.
Inglaterra, Canadá, Venezuela e
alguns estados norte-americanosadmitem0,8grama.Na Hungria e na Romênia, a legislação é
ainda mais rígida e não tolera álcool no sangue.
Essa intolerância é defendida
pelaAssociaçãoBrasileiradeMedicinade Tráfego(Abramet). Diretor executivo da entidade, Roberto Douglas, diz que não há níveis seguros para o consumo de
álcool combinado ao volante,
pois seus efeitos variam de acordo com o peso e o metabolismo
de cada indivíduo. “Consumir o
conteúdo de uma lata de cerveja
já altera as frequências cardíaca
e respiratória, além do comportamento do motorista. Duas horas depois, talvez essa quantidadenãosejamaisdetectadanoteste do bafômetro, mas a sonolência pode persistir.”
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Serviços e peças para autos importados
Peças
Peças para
para Carros
Carros Importados
Importados
• Novas • Usadas • Remanufaturadas
Despachamos para todo o Brasil

2791-1880 • 2028-5001 | 93*28459 93*28460
Deus
é tudo

www.lelopecas.com.br
Av. São Miguel, 3223 - São Paulo
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Flagrante. Bafômetro deixou de ser o único meio para provar
alcoolemia. Agora, valem exames, vídeos e até testemunhas
Efetividade. As mudanças têm

ÁLCOOL NO MUNDO
PAÍS

LIMITE (g/L)

Inglaterra

0,8

Canadá

0,8

Venezuela

0,8

Alemanha

0,5

Argentina

0,5

França

0,5

Itália

0,5

Austrália

0,5

Japão

0,3

Índia

0,3

BRASIL

0,2

Suécia

0,2

Colômbia

0,2

Hungria

0

Romênia

0

FONTE: INTERNATIONAL CENTER FOR ALCOHOL POLICIES

como objetivo aumentar a efetividade da lei. A novidade mais
importante é a ampliação dos
meios de prova admitidos para
constatar a ingestão de álcool.
Antes o motorista tinha de soprar o bafômetro para que fosse
constatado o consumo de álcool. Protegidos pela Constituição, muitos se recusavam a fazer
o teste e não eram autuados.
Agora, a alcoolemia pode ser
constatada também por meio de
exames clínicos, perícia, imagenscomo vídeoseatéprovatestemunhal. A situação se inverteu: o condutor pode fazer o teste do bafômetro para provar que
não consumiu bebida alcoólica.
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