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C3
R$37.000 14/14 compl, Part.
%(11)94027-5631/5687-6000
www.mandioquinhamotors.com.br

FIESTA 1.6 HATCH
R$22.000 09/09 Preto, único
dono; impecável; 54mkm, partic

%(11) 5531-0876

RANGER CD
12/12 Empresa vende pela me-
lhor oferta, no estado em que se
encontra. Renata (13)3319-5002

FIELDER SW SEG
R$32.800 07/08 preta, 81mkm
ÚD(11)98141-6459/5052-0844

BMW X5 ENDURANCE 5.0
11/11 BSS, prata, p/vender hoje.
%(11)2977-2093/ 99944-8686

BLINDAGEM - MANUTENÇÃO
12 VEZES SEM JUROS!!!
Trocamos seu vidro, blindamos seu
veículo. Entrega rápida. Empresa
especializada, certif. homologada.
Al. dos Tupiniquins, 1450 Moema

%(11) 5035-5555

BUGGY
72/72 prata, estado 0km, aro 17
11)98141-6459/5052-0844

C60
72/72 20mKm originais, azul, Part
%(11)94027-5631/5687-6000
www.mandioquinhamotors.com.br

FUSCÃO 1500
71/71 placa preta, azul pavão
%(11)98141-6459/5052-0844

MUSTANG SHELBY
COBRA

R$650.000 16/17 1500km Sé-
rie única/ pronta entrega, único no
Brasil %(11)94020-9601

OLDSMOBILLE - F 85
64/64 Conversível,V8 funilaria e
mec.em ordem.(11)98396-3210

CAMINHÕES

AGREGA-SE UTILITÁRIOS
Estamos agregando utilitários p/
inicio de imediato. Carregamento
na Grande S.Paulo. Todas as en-
tregas são roteirizadas. Pagamos
uma saída todos os dias c/valor
fixo. Caso tenha interesse nessa
vaga entre em contato c/ Sabrina.
(11)4175-6198/4172-1207

CAMINHÕES

VOLVO 270 - GUINCHO
PLATAFORMA
R$195.000 13/13 91.965Km/
original, completo, c/ar. perf. esta-
do conservação.O mais novo ven-
da (11)99975-5214/2337-7734

VW 14-170 CAVALO MEC.
99/99 ú d , 8 1mkm . Pa r t
%(11)3834-0015 /99979-2857

VW 24220 WORKER
R$105.000 10/11basculante
truc.Tenho outros(11)7827-
1494/4655-3515/99981-5517

VW 26.260
10/10 E/CNM 6X4 C.Basculante
www.luizfavareto.com.br

VW 31320
10/10 CNC 6X4 C.Basculante
www.luizfavareto.com.br

ÔNIBUS

FORD CARGO
16/17 816 S-1119 -2429 semi-
novo.Site: www.luizfavareto.com.br

MICRO-ÔNIBUS VW 8.140
98/98 Caio Picolo, 28lug, Part
%(11)3834-0015 /99979-2857

ÔNIBUS

ÔNIBUS URB. CAIO

06/06 Articulado R João de Abreu,
1099. Guarapiranga.Tr. Luciano
(11)5514-6877/964256789Tim

BMW 1200C CLASSIC
04/04 preta c/10550 km orig.
(11)98396-3210/4525-1498

COMPRO CONSÓRCIO
(11)3277-1732/99988-8586 zap
Site: www.wconsorcio.com.br

COMPRO SEU CONSÓRCIO
Mesmo em atraso ou cancelado.
Imóv./auto. 34 anos no mercado.
%(11)5851-1632/97645-7677
carnanrep@uol.com.br

Thiago Lasco

É  impossível  ficar  indiferente  
diante do caminhão desta repor-
tagem. Trata-se de um Chevro-
let Brasil 1962 que foi resgatado 
do abandono e ganhou um vi-
sual único nas mãos do meta-
lúrgico Eduardo Gonçalves. 

“Meu  pai  era  funileiro  em  
uma oficina, onde reformava os 
caminhões que o tio dele com-
prava para revender. Ele levava 
alguns desses modelos para nos-
sa casa”, ele conta.

Mesmo assim, ter um cami-
nhão próprio não passava pela 
cabeça do metalúrgico até que, 
em 1999, um amigo falou com 
ele sobre o Chevrolet, que esta-
va “desenganado” em um esta-
cionamento. Ele tinha os qua-
tro  pneus  carecas  e  as  portas,  
sem vidros, estavam presas por 
trincos, como os usados em gali-
nheiros.  O  motor  funcionava  
com gás de cozinha. 

Entusiasmado,  ele  viu  ali  
uma oportunidade de ter um ca-
minhão para passear. “O plano 
inicial era montar um guincho 
de época. Queria transformálo 
em um veículo funcional, embo-
ra não pretendesse usálo para 
o trabalho. Só que aí eu não te-
ria  como  negar  ajuda  a  quem  
me pedisse socorro.” 

Foi então que o projeto deu 
uma guinada, em direção a uma 
estética mais esportiva. Mas o 
resultado da restauração ainda 
não foi o que se vê hoje.

“Fiz um negócio meio grossei-
ro, com carenagem de fibra de 
vidro nas laterais e chapa de alu-
mínio  na  parte  de  cima.  Dei-
xei-o assim por 12 anos. Saí com 
ele  em  revistas  e  jornais  de  
Mauá  e  levei-o  a  rodeios  pelo  
interior”, diz o metalúrgico.

Em 2012, o caminhão foi des-
montado  e  passou  por  uma  
transformação mais radical. O 

chassi foi alongado e recebeu ca-
renagem de fibra de vidro envol-
vente,  inspirada  nos  modelos  
de Fórmula Truck, além de sus-
pensão a ar nas seis rodas. 

Se a primeira reforma não foi 
tão trabalhosa, a segunda se re-
velou muito mais  complicada. 
Os dois anos inicialmente pre-
vistos viraram seis. “Se minha 
esposa não tivesse me dado for-
ças para ir até o fim, eu teria de-
sistido”,  confessa  Gonçalves.  
“Você  não  encontra  mão  de  
obra  especializada  e,  quando  
acha, ela custa muito caro.”

Do veículo de 1962, foram pre-

servados  motor,  câmbio  e  
freios, além de painel e boa par-
te da cabine. Os bancos tiveram 
a  estrutura  de  molas  trocada  
por um recheio de espuma inje-
tada e, nas portas, foram instala-
dos vidros sem quebra-vento.

Com  o  caminhão  pronto,  
veio a recompensa: colocar a es-
posa e os dois filhos na boleia e 
desfilar em eventos de antigos e 
passeios de fim de semana. E, é 
claro, receber buzinadas e men-
sagens carinhosas pelas ruas. 

“Há  muitos  caminhões  no-
vos incrementados, com paco-
tes prontos de acessórios. Mas 

não  se  vê  um  antigo  como  o  
meu”, diz o metalúrgico. “A mo-
çada curte e os mais velhos tam-
bém, é uma massagem no meu 
ego. Mas também há quem diga 
que  eu  estraguei  o  caminhão.  

Não dá para agradar  sempre”,  
pondera.

Entre os motoristas de veícu
los pesados, a criação de Gonçal
ves recebe uma acolhida ainda 
mais especial. “A história deste 
País  foi  construída  por  cami-
nhões:  as  mulheres  em  casa  
com os filhos  e os homens na 
estrada”,  ele  teoriza.  “Muitos  
caminhoneiros que estão no ba-
tente veem um antigo rodando 
e lembram do pai ou do avô, ou 
dizem que aprenderam a dirigir 
em um caminhão como o meu.”

Laços de família. Mas o maior 

valor do Chevrolet vem da histó
ria  passada  no  seio  da  família  
Gonçalves. O metalúrgico rece-
beu lições importantes do pai, 
hoje falecido,  enquanto traba-
lhava na primeira fase da trans-
formação do veículo. 

“Meu pai passou a vida intei-
ra nesse ramo,  montou e  des-
montou muitos caminhões. Ele 
nunca mexeu no meu, mas me 
via com o capô aberto e oferecia 
ajuda e dicas para eu aprender”, 
ele recorda.

Uma das situações que fica-
ram na memória foi uma pane, 
em que  o  metalúrgico  pensou  
que algum pistão havia se rom-
pido. “Meu pai pegou um marte-
lo e me disse: ‘Você pode jogar 
isto aqui dentro do motor, que 
ele não quebra. Desmonte o car-
burador e regule as válvulas’”. 

O filho seguiu as instruções e, 
quando  o  pai  voltou,  o  motor  
estava  funcionando  perfeita-
mente. “Eu não te disse? Você 
ainda tem muito o que apren-
der”, concluiu o pai.

Quando  o  Chevrolet  come-
çou a fazer sucesso, o pai não 
coube em si de tanto orgulho. 

Esteja onde estiver, hoje o pai 
de Gonçalves terá mais uma ra-
zão para ficar orgulhoso.
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l Estilo controverso
“Você vê caminhões novos 
incrementados, mas não um 
antigo como este. Alguns 
curtem, outros dizem que 
estraguei o caminhão. Não 
dá para agradar sempre.” 
Eduardo Gonçalves, METALÚRGICO

Um caminhão 
que esbanja 
personalidade

O metalúrgico Eduardo Gonçalves transformou seu Chevrolet Brasil 1962 em um projeto com estilo próprio, inspirado na Fórmula Truck 

Contrastes. 
As linhas 
clássicas 
da dianteira 
e o painel 
original 
convivem 
com alguns 
elementos 
modernos, 
como o
poderoso 
sistema 
de som 

 


