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Chevrolet Corvette faz 60 anos de glórias
Esportivo da GM norte-americana conquistou fãs como o empresário George Lemonias, que exibe com orgulho um belo Stingray 1969
FOTOS: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Thiago Lasco

Umdoscarrosmaisemblemáticos da história, o Corvette fez
60 anos neste mês. Para celebrar o aniversário, a Chevrolet
criou a série Stingray Premiere
Edition, a versão mais rápida da
históra do modelo – que vai de 0
a 100 km/h em 3,8 segundos,
conforme a fabricante. O motor é V8 de 6,2 litros.
Nessas seis décadas de vida, o
Corvette conquistou inúmeros
fãs pelo mundo. Um deles é o
empresário George Lemonias,
dono de um Stingray 1969.
Sua admiração pelo carro
vemdesdeainfância.“Eumoravaperto da oficina do piloto Camillo Christófaro, que usava
motor de Corvette em seu carro de competição”, ele explica.
Aos 20 anos, Lemonias ganhou um Stingray de presente
do pai. Curtiu o carro por três
anos e se desfez dele para comprar um Mercedes conversível.
“Eu não podia ter dois carros.
Mas me arrependi da venda.”
A chance de reparar o erro só
apareceu vinte e seis anos mais
tarde. Lemonias encontrou outro Stingray em um evento de
antigos no Anhembi, ficou balançado e começou uma negociação que durou quatro meses.
“Cheguei a ficar indeciso e
pensar que o negócio seria uma
loucura. Aí fui visitar meu pai
nohospitaleviumhomemmuito jovem morrendo de enfarte.
Essacenamefezquereraproveitar a vida e comprar o Corvette”, conta o empresário.

Ao ar livre.
Conversível
foi a única
configuração
até 1965

Reluzente. O conversível esta-

va inteiro, mas ficou ainda melhor após ganhar reformas. O
motor foi desmontado e recebeu válvulas novas. Dos Estados Unidos, vieram os revestimentos internos originais do
modelo,nacorazul.Pararealçálos, a carroceria, também azul,
foi repintada de branco.
Lemonias usa um Fiat 500 no
dia a dia esó roda com o Corvette no fim de semana. A interação no trânsito nem sempre é
um mar de rosas. “Alguns fazem sinal de positivo com o dedo, mas outros se incomodam e
atéjogam ocarro emcima. Teve
uma senhora que me xingou e
disse que eu só queria me exibir. Fiquei chateado e passei a
circular menos com ele.”
Já de pessoas mais próximas,
as reações são sempre carinhosas. “Aqui em casa, todo mundo
é ‘corvetteiro’ e fã da Chevrolet.
Tenho inclusive um Opala 1975
idêntico ao primeiro carro que

‘Corvetteiro’. Lemonias ganhou o primeiro Stingray do pai.
Quatro amigos compraram Corvettes por influência dele
tive. Além disso, quatro amigos
meus, que admiravam meu primeiro Stingray, hoje também
são donos de Corvette.”
Longevo. Criado pela Chevro-

let em 1953 como uma resposta
aos esportivos europeus,o Corvette já teve seis gerações. Os
motores V8 foram adotados a
partir de 1955. Versões com teto
rígido vieram em 1965 - até então, todos eram conversíveis.
O nome Stingray, usado entre 1963 e 1976, foi retomado na
recém-apresentada sétima geração do modelo.

Detalhes. As lanternas traseiras circulares tornaram-se marca registrada
dos Corvette. O motor V8 de 5 litros traz novas válvulas e está tinindo

Maior mostra de carros do mundo,
Salão de Frankfurt será em setembro

Celeste. O revestimento azul é original e foi
mais valorizado pela nova pintura branca
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São mais de dez pavilhões, a
maioria com dois andares. Neles, as marcas anfitriãs, alemãs,
dividirão amplos espaços com
montadoras dos mais diversos
países: França, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Coreia do
Sul... Preparadoras automotivas e empresas especializadas
em soluções sustentáveis também marcarão presença. De 12 a
22 de setembro, toda a indústria automobilística estará reunida no centro de exposições
Messeparao65ºSalãodeFrankfurt (Alemanha).
Trata-se da maior mostra automotiva do mundo. Bienal,
ocorre em anos ímpares, alternando-se com o Salão de Paris –
que é realizado nos pares.
Amenosdeummêsdaabertura do evento, as montadoras já
começaram a divulgar o que terãoemdestaquenoMesse.Principalmente as donas da casa. A
Mercedes-Benz ainda não mostrou fotos da versão definitiva
do crossover GLA, confirmado
como uma de suas estrelas na
mostra. Porém, na semana passadaumexecutivodamontadorapostouemsua conta noTwitterimagensdocarrocomcamuflagem pesada. A marca também apresentará o S 63 AMG, o
Classe S apimentado.

Cabine. Volante, painel e console entregam
a esportividade nostálgica do conversível
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Serviços e peças para autos importados
Peças
Peças para
para Carros
Carros Importados
Importados
• Novas • Usadas • Remanufaturadas

GLA. Executivo da Mercedes mostrou foto do crossover
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Vision. Protótipo traz as
linhas do novo Mini Cooper

Rali. Citroën C-Élysée
tem versão de competição

A BMW terá a versão final do
cupê Série 4, enquanto a Audi
revelará a opção conversível da
nova geração do A3.
Entre as estrangeiras, a inglesa Mini – controlada pela BMW
– anunciou que o protótipo MiniVisionserásuaatração.Omodeloantecipaas linhasdapróxi-

ma geração do Cooper, prevista
para o ano que vem.
Da Citroën, haverá uma versão do sedã C-Élysée preparada
para o Campeonato Mundial de
Rali (WTCC). A Opel, bandeira
alemão da GM, mostrará protótipo com um nome muito saudosista no Brasil: Monza.

 


          
  
   

  
 
     

      


