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ALma Carioca 

Diretorias tem-se sucedido ha 33 anos. 
Seria pretensioso considerar 0 bienio que 
se inicia como a gestao do seculo ou do 
mHenio, afinal muitas d"iretorias existirao, 
no decorrer deste milenio, que merecerao 
este tltu lo! 

Longa vida e 0 que desejamos ao nosso 
Veteran Car Club do Brasil-RJ, que e sempre 
lembrado junto aos nossos co-irmaos 
atraves de 0 Radiador. 

Orgao oficial de nosso dube, 0 Radiador 
espelha 0 esplrito galhofeiro, irreverente e 
crltico, aspectos estes bern caracterlsticos 
da alma carioca. As suas diversas se~6es, 

tais como eventos, cranicas e via gens, entre 
outras, permeiam seriedade ao lado das 
impagaveis vinhetas camicas dos 
"Momentos 1nesquedveis Veteran Car". 1550 
tudo faz de 0 Radiador uma revista que 
extrapola 0 nosso ambito, divulgando 0 
nosso Veteran e tornando conhecidos os 
nossos associados juntos aos demais dubes 
com os quais mantemos intercambio. 

Dal 0 nosso esfor~o em manter viva esta 
publica~ao que representa, antes de tudo, 
a unidade de nosso dube em seus 33 anos 
bern vividos. 

Jose Candido Muricy Neto 
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Os Vetieranos dos Affonso
 

Foi com Affonso da Costa, imigrante 
portugues" l11~canico e .a~a~xonado 
por automovels, que se lnlClOU uma 

das colec;6es de carros antigos das mais 
importantes no Rio de Janeiro. Com sua 
Baratinha prateada, correu com Pintacuda, 
Fangio, Conde Lage, Amelio de Andrade, 
Chico Landi, Benedito Lopes e tantos 
outros. Seu filho Nelson, 
sempre perto, acompanhava 
intimamente os autom6veis 
e suas mecanicas. Nelson 
aprendeu a dirigir com amor 
e curtia em grande estilo 0 

velho Oldsmobile 1940, 
carinhosamente apelidado 
de JJLacraia': Hoje, ao lado 
do filho Nelson Junior, 
ainda consegue manter 0 

acervo deixado por 
Affonso da Costa. 
- Junto com Nelson 
Junior, procuro refazer 0 

jan-foyfUl 

cenario de muitos anos 
passados, no intuito de 
incentiva-lo, da mes ma 
forma, para que ele se 
ambiente aos autom6veis, 
se apaixone por estas 
maquinas maravilhosas e 
repita novamente tudo 
aquilo que eu vi e senti 
no passado. Fico feliz por 
ter dado prosseguimento 
aquilo que meu pai tinha 
por meta e e um prazer 
poder ver meu filho Junior 

garantir todo nosso trabalho por mais uma 
gerac;ao, preservando e ampliando 0 acervo 
do JJVeteranos do Affonso" - afirma Nelson. 
Com 0 esplrito de um verdadeiro 
colecionador, Nelson Junior idealizou a 
In Cenna Produc;6es e Eventos, empresa 
pioneira, criada e formada por colecionadores 
de autos antigos, com 0 intuito de suprir 



a demanda de autom6veis de 
epoca em produ~6es e eventos 
ligados ao cinema, atelevisao, 
a comerciais, a campanhas 
publicitarias e festas de qualquer 
especie. lodos as autom6veis 
disponlveis sao originais e 
encontram-se em perfeito estado 
de conserva~ao. 

o curriculum da In Cenna e de 
dar inveja a qualquer um ... A 
empresa ja participou de 
inumeros filmes, entre as quais 
JJO Homem da Capa Preta", JJO 
Que e 1550 Companheiro?", JJFor 
All", JJO lrampolim da Vit6ria". 
Na televisao, participou das 
novelas JJLa~os de FamHia", 
JJEsplendor", JJChiquinha 
Gonzaga", JJHilda Furacao" e 
outras. lambem esteve em 
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programas como IJMuvuca" 
e IJCasseta e Planeta". 
Dentre os carros mais 
solicitados, estao 0 

Oldsmobile 53, 0 Pontiac 
Starchief 58 e a Cadillac 
Limousine 1967 que 
pertenceu a Embaixada de 
Portugal. Nelson Junior 
tern consciencia da 
importancia de seu trabalho 
para a manuten<;;ao da 
tradi<;;ao de sua familia 
e para a divulga<;;ao do 
antigomobil.ismo no pals. 
- Cabe a m"il11, hoje, tomar conta dos 
sonhos de meu pai e meu avo. Afinal, foi 
com eles que aprendi a gostar desses 
carras maravil.hosos, tornando-os tambem 

parte de minha vida. Quero continuar 
trabalhando com 0 antigomobilismo, que 
e uma parte da hist6ria cultural de nosso 
palS - afirma Junior. _ 
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Especializado em Calotas, lentes, 
emblemas, Irisos, bo.,.c",.'para 
vidro e pe~as pal moveis 
antigos americanos em geral~ 

Aceitamos encomendas. 
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URUGUAI
 

a verdfio 51. 

Oaviaozinho cramado seguia 
no prumo do horizonte. 
Tarde translucida, brisa 

gostosa e 56 0 leve zumbido do 
motor quebrando 0 silencio. De 
um Lade e do outro, pastagens e 
centenas de cabe\as de gado. 
Que delicia era aquela tarde a 
bordo do Chevrolet 51, numa 
deserta estradinha dos cafund6s 
do Uruguai, deslizando a 85km/h 
sobre um asfalto absolutamente 
Lisa. Por algumas horas, 0 velho 
carrao americana rodou no 
paraiso. 
A aventura havia come\ado 

3.000 quiL6metros e quinze dias 
antes. Faltava pouco para 0 

inicio das ferias quando a 
decisao foi tomada: vamos botar 
o 51 na estrada. Lucia bem que 
tentou me trazer arazao: "mas 
encarar a viagem com essas 
lamparinas de seis volts?". 
Sim, havia de ser 0 51 verde! a 
carro estava comigo ha apenas 
oito meses, mas trazia um 

iFF curriculum a ser respeitado: seu 
ll~,~i jan-fuv/Ot 

"...mas
 
Bncarar a
 

viagBm
 
com Bssas
 

lampa'rinas dB
 
sBis volts?"
 

ou nada
 
par Jason Vogel 

Joaquim, 0 antigo dono, me 
entregara as chaves junto com 
urn punhado de fotos que 
mostravam 0 possante em 
Florian6polis, Foz do Igua\u e 
Brasilia. Num desses passeios, 0 

carro chegou ao Paraguai. E 
mais: ate me vender 0 autom6vel, 
seu Joaquirn rnantinha a tradi\ao 
de fazer uma viagem anual a 
bordo do Chevrolet - e eu me 
sentiria mal quebrando essa 
escrita. Alem disso, uma viagem 
internacional seria uma bela 
forma de comeliorar os 50 anos 
de fabrica\ao do carro. 
A prepara\ao foi rapida: no 
porta-malas, arrumadas com 
capricho, entraram todas as 

Antes da safda, Gonsulta ao mapa. 



pe~as da parte eletrica que 
poderiam dar chabu.Havia ate 
uma bateria de seis volts reserva. 
Fora isso, algumas correias, 
mangueiras, duas bombas de 
gasolina e uma bomba d'agua em 
estado deploraveL. "Sera 
recuperada no Uruguai ... ", 
pensava eu otimista. 0 porta
luvas era ocupado pelo Guia 
Quatro Rodas, alem de uma 
grande sorte de mapas do pals 
vizinho, cedidos pelo Mahar. 
Depois da visita ao Daniel, 

Fadiga! 

Mais pneus furados... 

para uma rapida revisao, tudo 
parecia pronto. 
o come~o das m"in has ferias 
coincidiria com 0 Encontro Sul
Brasileiro, em Nova Petr6polis, 
Rio Grande do Sul. Papo vai, 
papa vem, descobri que Muricy 
e Candelot iam ao evento na La 
Salle 39 preta. Ja Nelson Cintra 
e a patroa Elvira viajariam na 
picape C10 cabine dupla (vulgo 
salsicha), puxando no reboque 
o De Tomaso do Paulo Lomba. 
Estava formado um comboio 
para a parte inicial da viagem. 
A caravana partiu de um posta 
Texaco no inicio da Dutra, na 
manha ensolarada de 13 de 
novembro. Os tres carros 
mantinham velocidades em 
torno de 90-100kmjh, com 0 

firme prop6sito de percorrer os 
850 quilometros de estrada rumo 
a Curitiba, ate 0 cair da noite. 
Mas nada e facil no reino do 
autom6vel antigo. Antes mesmo 
de chegar ao pedagio do 
Belvedere do quilometro 47, a 
primeira alma penada come~ou 

a manifestar-se no Chevrolet. Era 

Abiincao da
 
Nossa Sanhora
 
da Aparacida
 

loi providancial
 
no tracho antra
 

RaUistro a
 
Curitiba...
 

um plec-plec-plec-plec, baixinho, 
que anunciava problemas. 0 som 
cada vez mais intenso culminou 
com uma larga fatia de banda de 
rodagem solta no asfalto, em Barra 
Mansa. Pois e: 0 aventureiro que vos 
escreve usava pneus recauchutados 
para percorrer a America do SuL. 
Nao podia mesmo dar certo. 
Pneu trocado (pelo estepe 
tambem recauchutado, e claro) 
e seguimos ate Guaratingueta. 
Era a vez de uma parada 
estrategica: a concessionaria 
Fiat do Marota, que nos esperava 
para um cafe da manha. Aquem 
nao conhece, Marota e dono de 
uma ambulancia Galaxie 
presente em varios eventos e, de 
quebra, amigo do Cintra. Como 
os descaminhos do destino sao 
tortuosos, descobrimos, ao 
acaso, que 0 Marota tinha 
guardado um jogo de pneus 
Pirelli 7.10x15, dos anos 70, em 
Otimo estado e untados de 
glicerina. 0 mais incrlvel e que 
estava disposto a vender 0 

tesouro. Para nao atrasar mais 
a viagem, metemos os novos 
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So Ford 
Modolo A 
anda com 
hilico do 
duas pas,
 

Chovrolot 51
 
nao podo
 
roclamar.
 

pneus no banco de tras do 
Chevrolet e partimos para Curitiba 
- com direito a uma escala em 
Aparecida do Norte para uma 
ben~ao necessaria. 
Depois de um engarrafamento 
biblico na Marginal do Tiete, 0 

grande susto: parte da borda 
externa de uma das rodas 
traseiras da La Salle quebrou-se, 
provocando um estouro. JJFadiga 
de material!", diagnosticou 
Muricy, usuario do veiculo em 
questao desde os anos 40. 
A opera~ao de botar 0 estepe 
no lugar mobilizou todos os 
participantes da caravana. Num 
aparato inedito na hist6ria, foram 
usados tres macacos (um hidrauLico, 
um jacare e um de para-choque) para 
levantar 0 imponente seda negro. 

Ja era tardinha quando 0 

segundo recauchutado do 
Chevrolet 51 desertou, dando 
Lugar a um dos Pirelli recem
adquiridos. A ben~ao de Nossa 
Senhora de Aparecida mostrou
se providencial - especialmente 
no trecho entre Registro (SP) e 
Curitiba. Anoite caiu junto com 
um violento temporal. Ao meu 
lado, doce Lucia praguejava 
contra os JJcilibins" de seis volts 
e os limpadores a vacuo: 
JJDiversao e uma coisa, suicidio 
e outra!". a jeito era ir na cola 
do anjo da guarda Nelson, 
9uia ndo-nos pelas luzes da 
carreta. 
No fim, deu tudo certo e 
chega m0 saCuri ti ba, 0 nde 
dormimos 0 sono dos justos no 

suntuoso Hotel Globo, propriedade 
de um sobrinho do Candelot. 
De Curitiba, Nelson seguiu para 
o Sul pela BR-101 (litoral) na 
manha seguinte. Enquanto isso, 
tanto 0 Chevrolet quanta a La 
Salle ficaram na capital 
paranaense para um dia de 
pequenas revisoes. a mais 
irnportante: todos os pneus 
Pirelli, finalmente, foram 
montados e as rodas foram 
balanceadas. 
Era chegado 0 momenta de 
seguir ate Nova Petr6polis, pela 
BR-116: manha agradavel e 
estrada vazia, na mais elevada 
paz de espirito. Pouco depois da 
divisa Parana-Santa Catarina, 
outro susto: 0 Chevrolet come~ou 

a vibrar furiosamente. Num atimo, 

Em Nova Petr6polis, um trio de Chevrolets. 
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os piores pensamentos afloraram. 
"Transmissao mOlda?", "call;o 
arrebentado?", "fim do passeio?", 
"volta ao Rio de caminhao?". 
Tlnhamos, pelo menos que chegar 
a um posto ou oficina. 
Foi s6 desligar 0 motor para 
descobrir 0 que se passava: uma 
das quatro pas da helice havia se 
soltado, desbalanceando tudo e 
fazendo 0 motor chacoalhar. 
"Fadiga de material!", 
diagnosticou Muricy, mais uma 
vez com grande precisao. 
Rlamos a larga e Candelot 
fotografava tudo, afinaL, mais 
um milagre fora operado: a pa 
da helice pulou fora sem furar 0 
radiador ou rasgar a lataria. A 
solul;ao foi simples. Num galpao 
de borracheiro, serramos a pa 
oposta, e, novamente, 0 
conjunto ficou razoavelmente 
balanceado. 
Se Ford Modelo A anda com 
helice de duas pas, Chevrolet 51 
nao pode recLamar. Dito e feito: 
o motor ate girava mais leve e 
o ponteiro do termometro 
continuou sempre abaixo da 
marca "normal", C0l110 se nada 
tivesse acontecido. 
Mas a maldil;ao dos pneus ainda 
nao havia nos abandonado. Na 
serra que fica na divisa Santa 
Catarina-Rio Grande do Sul, 0 

Mangueiras vazando em Nova Petropolis. 

esvaziar. Acada parada no posto 
era precise uma calibragem. 
Pertinho de Caxias do Sul, 
paramos no borracheiro que 
extraiu do pneu um reluzente 
prego cromado. 
Chegamos a Nova Petr6polis 
ainda com sol a pino. Foram 
1.600 quiLometros desde 0 Rio, 
sem problemas mecanicos de 
grande monta. A La SaLLe foi 
posta no pavilhao de exposil;oes 
enquanto a vocal;ao natural do 
Chevrolet 51 de quatro portas foi 
explorada - servir de taxi, entre 0 
pavilhao e 0 Hotel Schoeler. 
Dona Rosinha, dona do 
estabelecimento, nao entendia 
muito bem aquele carro soltando 
6leo de cambio no gramado e 
soltava ordens em alemao. 

Canela, surgiu a ultima pane desta 
primeira parte da viagem. 
Desacostumada a embeber-se em 
tanta gasoUna, a mangueira de 
borracha que fica entre 0 pescol;o 
e 0 tanque de gasolina comel;0u 
a vazar, desperdil;ando no asfalto 
o precioso llquido. Uma pequena 
oficina de beira de estrada 
resolveu 0 problema. 
Estava mais do que na hora de 
dar adeus a Nova Petr6polis e 
continuar descendo, com 0 
ponteiro da bussola sempre 
apontando para 0 SuL. • 

Hao perea na proxima edil;ao: 
o segundo e ultimo capftulo da 
viagem ao Uruguai ao volante do 
Chevrolet 51. 

Ap6s um passeio ate Gramado edianteiro esquerdo teimava em 

II RAUIADOR
 



~ENBY J 
par Jorge Califrer 

Em 1949, Henry J. Kaiser 
queria tirar a Kaiser-Frazer 
do 14° lugar no ranking 

norte-americano dos fabricantes 
de autom6veis. Pegou emprestado 
US$ 44 milh6es do Fundo de 
Reconstru~ao, prometendo aos 
credores que parte deste 
dinheiro seria utilizado para 
lan~ar um carro compacta que 

jan-fev/Ol 
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todos os americanos iriam 
comprar: 0 Henry J. 

o designer Howard Darrin 
sugeriu algo parecido com seu 
bonito Kaiser 1951, mas Kaiser 
queria algo novo e simpatizou 
com um prot6tipo fastback de 
duas portas feito pela American 
Metal Products, fabricante de 
estruturas e molas para bancos 
de autom6veis. Darrin colocou 
seu estilo no prot6tipo, que 
consistiu em pequeno rabo-de
peixe e uma linha de cintura 
arredondada, fazendo um 
"mergulho" depois da porta. 

Quase 400 quilos mais leve 
que qualquer um dos Tres 
Grandes e meio metro menor que 
um Chevrolet, com espa~o 

interno para cinco pessoas e 
bagagem, nasce 0 Henry J. 
Entre-eixos de 100 polegadas e 
duas op~6es de motor Willys: 4 
cilindros, F-Head e 134 poP, com 
68 hp, ou 6 cilindros, F-Head e 
161 poP, com 80 hp. Aconversao 
do motor originalmente L-head foi 
projetada par Barney Roos. 

o lan~amento em mar~o de 
1950, ja como modelo 1951, 
inicialmente vendeu bem: 8.942 
unidades, 12 mil a mais que 0 

concorrente Nash Rambler. 
04 cilindros standard custava 

US$ 1.363, quase US$ 200 
menos que 0 Chevrolet mais 
barato, mas um Henry J standard 
era tao espartano que nem 
possuia porta-malas - era 
necessario colocar as bagagens 
por dentro do carro. 0 Deluxe 6 
custava US$ 1.499. Overdrive 
opcional custava mais US$ 98. 

o estilo mudou pouco em 
1952, com a grade dianteira em 
barra unica, reposicionamento 
da lanterna traseira e novos 
interiores. Para utilizar modelos 
1951 nao vendidos, fo; lan~ada 

a Serle Vagabond, com estepe 
continental, ornamento no capo 
e emblemas exclusivos. 

Infelizmente 0 mercado 
saturou rapidamente enos anos 
seguintes a demanda foi 
pequena: 30.585 unidades em 
1952 e 16.672 em 1953. Os 



ultimos 1.123 Henry J 1953 
foram vendidos em 1954 com 
numero de serie mudado. 

o principal motivo de sua 
curta dura~ao no mercado foi 0 

fato de faltarem coisas basicas 
que os modelos mais baratos dos 
concorrentes ofereciam como 
equipamento original: porta
malas, para-sol, tampa do porta
luvas, etc. 

Projetos foram desenvolvidos 
no sentido de aumentar a gama 
de modelos, mas ja era tarde. 0 
Henry J foi descontinuado. 

HENRY J NO BRASIL 

Alguns Henry J foram 
regularmente importados para 0 

Brasil e confusoes sobre origens 
e nomenclatura do automovel 
surgiram por aqui. 

Ha quem pense que 0 carro e 
derivado de um hipotetico nome 
"Henry Ford Junior", chamando
o assim de Henry Junior. Por 
"dedu~ao", 0 carro seria um 
produto Ford. Ate no anuncio 
veiculado pelo representante da 
marca aqui no Brasil, 0 locutor 
apresenta 0 carro como "Henry 

-: ~ 
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Junior". Apos esta 
materia, a hist6ria 
correta sobre 0 

nom e e 0 ri gem 
deste que foi mais 
um "lan~amento 

em epoca errada" esta explicada. 
Por favor, nao chamemos mais 
o Henry J de "Henry Junior". 

ALLSTATE, 
o HENRY J DA SEARS 

Nos Estados Unidos existiu 
tambem um Henry J vendido 
pela rede de lojas Sears, com 
marca propria (Allstate), que 
tambem nunca foi um sucesso 
de vendas. Aqui esta a historia 
do Allstate: 

Theodore V. Houser, vice
presidente de merchandising da 
Sears nos anos 40, tarnbem 
ocupava cargo de d'ire~ao na 
Kaiser-Frazer. Em 1949, Houser 
estava comprando a industria de 
tintas Homart, que era 45% da 
Sears e 55% da Kaiser Metals Co. 
Na mesma epoca ele teve a ideia 
de comercializar um automovel 
K-F sob 0 nome Allstate, marca 
de produtos automotivos da 
Sears. 

Aideia era colocar 0 logotipo 
Allstate no automovel Kaiser. 
Em 1951 surgiu 0 Henry J, 
exatamente 0 que Houser queria: 
simples, barato e de facil 

manuten~ao. 

o Allstate foi 
apresentado em 
novembro de 1951. 
Ele era 0 primeiro 
vekulo vendido pela 
Sears desde seu high
wheeler de 1912 
(contaremos a historia 
deste em breve). A 

inicialmente a promo~ao do 
Allstate na regiao sudeste dos 
Estados Unidos, mas ele estava 
disponivel em todo 0 territorio 
americano, de acordo com 0 

catatogo de 1952. 
A grade dianteira diferente 

foi desenhada por Alex Tremulis. 
o interior era mais detalhado, 
pois um acabame'nto superior 
era praxe nos produtos que 
usavam as marcas particulares da 
Sears. AUstates tinham porta
luvas com tampa, quebra-sol e 
porta-malas, coisa que os 
modelos basicos e standard do 
Henry J nao possulam. 0 modelo 
Deluxe Six, 0 mais caro, vinha 
com descanso de bra~o e aro de 
buzina, opcionais nos outros 

= - 0- -, _ .0 - =J 0 palas lojas Sears ostentava 0 logotipo Allstate. Sea rs con ce nt r0 u 
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modelos. a autom6vel estava 
disponivel em cinco niveis de 
acabamento, ficando 0 mais 
barato abaixo do pre~o do Henry J 
mais simples. 

Carleton Spencer, especialista 
em interiores da K-F, utilizou no 
estofamento uma tecnica 
inventada na produ~ao de cabos 
telegraficos submarinos: plastico 
acolchoado combinado com 
fibra de papel revestido, 
encapsulado em vinil. 

Baterias, velas, pneus e 
camaras eram da marca Sears
Allstate, com sua pr6pria 
garantia: 18 meses para os 
pneus e 24 meses para a bateria. 
Agarantia do carro era da K-F: 
90 dias ou 4.000 milhas. Edgar 
F. Kaiser convenceu os seus 

concessionarios a 
considerar a Sears 
como se fosse urn 
concorrente 
qualquer. 

Em 1953, 0 

pai nel passou a ser 
acolchoado, as 
lanternas traseiras 
colocadas no para
lamas e reduzidos a 
apenas tres niveis de acabamento. 
Este foi 0 Oltimo ana do 
Allstate e a ideia da loja de 
departamentos vender autom6veis 
falhou. Propostas de novos 
modelos foram arquivadas: duas 
station wagons, uma desenhada 
por Brooks Stevens e outra por 
Gordon Tercey, do departamento 
de estilo da K-F. 

......-_.... 
~~~,_"4IM'_!~ 
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Em 1971, a Allstate Insurance 
comprou urn Allstate de Ulll 

proprietario particular para 
preservar a sua hist6ria. Allstates 
sao raros e mais procurados pelos 
colecionadores do que 0 Henry J. 
Ja nos anos 60, muitas pessoas 
nao acreditavam que a Sears 
algum dia pudesse ter vendido 
autom6veis.• 
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VETER.AN CAR 

Sapatos 
"PLymouth" 

Especialmente 
projetados para as 
aficcionados da famosa 
marca. 0 Ony, que eum 
bom entendedor neste 
ass unto, recomenda 
a escolha dos furos 
menores para carrocerias 
com corrosao leve e 
o modelo "fully bored'" 
para grandes corros6es 
e rombos or~amentarios. 

Ihw Vin'nlt' Fernandez Pinto 149 
rep 04 I 56-000 - S,lO Paulo· SP 

E-mail: riclrl!ogranatomzaz.com.br 
hHll': (1 I ) ') 0 72 -582 4 / h9 J.l-n ') 7 
Fax: <HH9·0690 Cel.· 9952-2017 

C 
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carro em destaque 

DIt\AI F7 CABRIOLET FRONT LUXUS 

E 
xistem varias interpreta~6es sobre este 
nome ou sigla. Aprimeira derivava dos 
veiculos que Jorgen Rasmunssen, 0 

dinamarques que fundou 0 grupo, fabricou 
inicialmente. Eram carros a vapor que foram 
denominados Dampf Kraft Wagen. 
Com 0 tempo Rasmunssen come~ou a fabricar 
carras e motos com motores a combustao 
interna,mostrando uma preferencia acentuada 
pelos motores a dois tempos, bem mais simples 
e com .menos pe~as m6veis. 0 primeiro prot6tipo 
foi feito em 1918 e foi denominado Das Kleine 
Wunder ou a pequena maravilha. 
Com 0 tempo 0 grupo foi aumentando, 
principalmente com a absor~ao das fabricas da 
Horch e da Wanderer. Unidas aAudi e aDKW, elas 
foram 0 embriao do grupo Auto Union que teve 
muita importancia no pre guerra. 
No que nos interessa os carros foram sendo 
desenvolvidos e deram origem a dois modelos. 
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Texto e fotos: Jose Rezende Mahar 

Um deles com motor de quatro cilindros, inspira~ao 

de um famoso motor de competi~ao brasileiro, e 
outro de dois cil.indros e 700 cm 3 • Com 18 cv, 0 

tipo F7 tinha muitas caracterlsticas que foram 
preservadas ao longo do tempo em outros 
modelos. Alias 0 F7 deu origem a dois carros bem 
diferentes mas da mesma ·illlposta~ao mecanica: 
o Saab sueco original, que tinha dois cilindros e 
foi movido em fase de prot6tipo por uma mecanica 
original DKW. 0 outro veiculo foi 0 famoso Trabant, 
slmbolo da Alemanha Oriental, que tambem tinha 
dois cilindros em linha transversais. Outro veiculo 
que tambem foi derivado deste foi 0 DKW 
Sonderklasse de p6s guerra, tambem dotado de 
dois cil"indros transversais, ou seja, a mesma 
mecanica. 
Aalavanca de cambio e no mais puro estilo guarda 
chuva, saindo de dentro do painel. Esta alavanca 
tem um sentido, pois como 0 Citroen 11 Legere, 
a caixa de cambio eadiante do motor, exigindo 



que 0 comando do cambio passe 
por cima do motor. A alavanca se 
move lateral e longitudinalmente 
para engrenar as tres marchas nao 
sincronizadas com um movimento 
faciL mas produtor de sons 
desairosos para quem se orgulha 
de seus talentos na passagem de 
marchas. 0 fato e que esta caixa e 
desprovida de sincronizadores, e 
quando a marcha lenta nao esta 
assim um Brastemp as marchas 
arranham. Outro detaLhe da caixa 

ca 
u 

e ter roda Livre, uma caracteristica 
as vezes perigosa, embora 0 motor 
dois tempos tenha muito pouco freio motor: a 
roda Livre Libera 0 cambio do motor quando 0 

acelerador deixa de ser apertado, economizando 
combustlvel e permitindo passagens de marcha 
sem usar a embreagem. Atra~ao e dianteira, um 
dos poucos carros dos anos 30 a ser assim montado 
e a eletricidade e de 6 V, com um equ"ipamento 
chamado de dina motor. Serve ao mesmo tempo 
para arranque e gerar energia ap6s a partida. 
Mas 0 aspecto de brinquedo esta bem de acordo 
com 0 dono. 0 Vilhena tem aquele ar de Gepetto 
e cria dentro de seu gaLpao de S. Crist6vao 
verdadeiras maraviLhas mecanicas. 
Esta foi uma descoberta do ViLhena feita em 
Friburgo, onde foi feita uma campanha com 0 

antigo dono de uma fazenda, que tinha 0 F7. 
Comprado, eLe foi transferido para 0 Rio, onde Og 
PozzoLi contribuiu com um modele de painel, que 
era 0 que faltava ao pequenino. 
Depois que 0 pepino do paineL foi 
resolvido foi encontrado um novo 
conjunto mecanico, que serviu de 
reserva e 0 carro come~ou a andar. 
TotaLmente restaurado, 0 F7 
caminha bem, e se move como um 
carro pequeno de sua epoca. Ou 
seja, com uma certa Lentidao 
inerente ao fato que possui 20 
cavalos e pesa por volta de 820 kg. 
Isto Lhe permite uma velocidade 
maxima de 85 por hora, mas onde 
ele se sente bem mesmo enos 

arredores do 40/50 por hora, 0 que era 
perfeitamente aceitaveL nos anos 30, aonde quem 
chegava a 100 por hora era considerado um carro 
veloz. Outra caracteristica singular do F7 e seu 
sistema de refrigera~ao, que nao tem bomba 
d'agua, funcionando por termosifao, ou seja, um 
sistema onde e aproveitada a diferen~a de 
densidade entre a agua quente e a fria para faze
La circular no bloco e no radiador. Os freios sao 
de acionamento mecanico nas quatro rodas, bem 
como 0 freio de mao, eo consumo de fabrica fica 
nos 14 por Litro em media. 
Ao fim e ao cabo desta avalia~ao tao cheia de 
encantos, dada a delicadeza do veiculo em tela, 
fica a impressao de surpresa, por ter sobrevivido 
um veiculo tao caro, dos quais existiram tantos 
no Brasil e acho que nenhum sobreviveu alem do 
carrinho do Gepetto. 
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Fotos: David Nery/Candelol 

Os nacionais foram bem representados. 

Pelino e seu Torino. 

2 0 
Chrysler X Ford. 

De Cuba, um visitante ilustre: senor Jason. 

XI Enuontro 
de Carros 
Antigos 
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o 
•el

Ignacio e Vera Loyola recebem 0 trofeu In Cenna.Mercedes Conversivel. 
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Lincoln X Cadillac. Pontiac X Ford ConversiveL 

ssim como Edenise e Nilson Carratu 
possuem a "f6rmula magica" para 
efetuar um dos melhores eventos, a nivel 

nacional, de que se tem noticia, nos aqui do Rio 
tambem fizemos magical Conseguimos organizar, 
com recursos pr6prios, um encontro magnifico, 
"sem patrodnio", batendo recordes de autom6veis 
e participantes, com a visita~ao de mais de 30 
mil pessoas, que passaram pelas bilheterias do 
Museu do Forte de Copacabana. Foi uma verdadeira $alim's Old Parts. 

loucura. lodos os jornais e televisoes estiveram 
presentes, dando 0 apoio de que tanto 
necessitavamos. Recebemos com carinho amigos 
de Brasilia, Vit6ria, Juiz de Fora, Curitiba, Sao 
Paulo e os vizinhos de todo 0 Estado do Rio. 56 
faltaram os mineiros de BH, os grandes ausentes... 
E olha que 0 Rio tern recebido repetidamente 0 

trofeu de "maior delega~ao" em Araxa/Sao 
Louren~o. No encerramento, 0 VCCB-RJ ainda 
promoveu um excelente coquetel, jantar, musica 
e casais dan~antes, 0 que as vezes nao vemos nos 
eventos Brasil afora - tem de tudo, mas ninguem 
se sacode. 0 Mercado de Pulgas. 

Paulo Lomba "'Best of Show". Bruno Kyllar acelerando seu Austin ... 
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• Premia~ao Especial 

Premio Forte de Copacabana - MeLhor NacionaL 
Romi-Iseta - 1957 - Klaus Hanser - SP 
Premio Miramar - MeLhor Esportivo 
MGB - Converslvel - 1968 - Vicente Miranda - RJ 
Premio Coker Tire - MeLhor ConversiveL 
Corvette - 1958 - Giacomo Favretto - SP 
Premio In Cenna - PersonaLidades 
Thunderbird - 1956 - Ignacio de Loyola - RJ 
Premio FazendoLa - Maior Numero de Carros 
Nelson Affonso Junior - RJ 
Premio Lokau.com - Mais Antigo 
Ford T - 1925 - Jose Roberto Medice - SP 
Premio Master RegionaL - Federa~ao BrasiLeira de VeicuLos Antigos 
Packard - 1941 - Jorge Daure Costa - RJ 
Premio Wilson Sons - Best of Show 
Buick Converslvel - 1951 - Arnauld/Paulo Lomba - RJ 

• Premia~ao dos Destaques : Chevrolet Impala 1961 - Manuel Rocha 
. Oliveira - Vit6ria - ES 

: Chevrolet Impala 1961 - Edson Pirani - SP 
Ford 1928 - Jose LUls Leite - RJ : Mustang 1966 - Marcelo Taublib - RJ 
Marmom 1929 - Hildebrando Pereira - RJ : Oldsmobile Toronado 1967 - Daniel 
Ford 1937 Conversivel - Eugenio Camargo: Monteiro Filho - RJ 
Leite- Ubatuba - SP : Camaro Conversivel 1968 - Rodolfo 
Fiat 500 1938 - Roberto Machado - RJ . Machado Filho - SP 

Cadillac 1938 - Jose Candido Muricy - RJ : Karmann Ghia 1968 - Jair Nepomuceno - RJ 
Chevrolet 1941 Conversivel - Sergio: Mercedes Benz 250 1969 - Flavio 
Nobre - RJ : Clemente - RJ 
Dodge MiLitar - Joao Barone - RJ : Mercedes Benz 280 SL 1969 - Edenise 
Jaguar XK120 Conversivel 1950 - Roberto: Carratu - Vinhedo - SP 
Dieckmann - RJ : Mustang Cobra 1969 - Pelino Bastos - RJ 
Chevro~et 1952 - Roberto Miranda -: Mercedes Benz Coupe 1970-Claudio Borja 
Vit6ria - ES : de Almeida - SP 
Cadillac 1956 - Anlbal Ol.ival- RJ : Corvette 1971 - Aldir Passarinho 
Pontiac Star Chief 1958 - Nelson Affonso : Brasllia - DF 
Crisanto da Costa - RJ : Citroen DS 21 1971 - Arnaldo Tufani - RJ 
Nash Metropolitan Conversivel 1960 - Elier : Karmann Ghia Dacon - Competi~ao - Paulo 
dos Santos - Santos - SP . Lomba - RJ 
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Industria e COlnfircio 

de amostra au 
e Motos antillas. 

Rua Padre Anchieta, 127 
CEP 13601-130 

-----_._------------_.

Confeccionamos enlb',em,as atraves 
Autos 

Marco Antonio 
" .. "J :J,: .,., ,.: J.,j 

Araras - Sao Paulo 

nmtlm?fI:'JS fambem 

wlltinelt(l~ 

Run Atmo Milano, 105 
D. (astilho CEP 21050-560 

Rio de Janeiro· RJ 

Comercio de Pe<;as. 
Acessorios c Automoveis AlltigOS. 
Restaura<;oes e Pillturas Espeeiais. 

~ &dt:uut eCW&~(J. 
Rua Alagoas. 64·G . Bairro Oriental 
Fane: ((1541 . Carazinho . HS 
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FORD MODEL0
 
o carro CLue pas 0 mundo sobre rodas
 

uando criou a Ford, em 1903, 
Henry Ford transmitiu a seu socios 
que 0 empreendimento tinha 0 

~....proposito de construir um carro com 
acesso a todas as pessoas. Ecinco anos depois 
do modelo A, primeiro automovel a ser 
produzido de forma artesanal no pequeno 
armazem da Avenida Mack, em Detroit, Estados 
Unidos, Henry Ford anunciava 0 lan~amento 

do Modelo T, que viria a transformar os habitos 
do homem e a estabelecer novas parametros 
para os sistemas de transportes em todo 0 
mundo. 

Depois do Modelo A e de automoveis que 
receberam a identifica~ao do alfabeto, C0l110 
A, S, C, F, N, Ke R, entre outros, no dia 
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lode outubro de 19080 Modelo Tsurgiu como 
a primeira proposta para a motoriza~ao absoluta 
dos meios de transporte. 

oFord Modelo Tera bem mais simples que 
os seus antecessores. Alem disso, 0 estilo, as 
caracterlsticas e desempenho calram no gosto 
popular. Foi 0 primeiro carro norte-americano 
com dire~ao do lado esquerdo (mais tarde 
adotado por toda a industria), tinha a 
transmissao semi-automatica, motor de quatro 
cilindros fundido num so bloco (que se 
constitula em avan~o para a epoca) e 
dispunha de varias vers6es, permitindo ao 
publico a possibilidade de escolha. 

Os autol11oveis da epoca eram produzidos 
de forma artesanal e, por isso, custavam muito 



caro, dificultando a sua compra por um numero 
maior de pessoas. Esse fato levou Henry Ford 
a imaginar um processo mais eficiente e 
economico de produ~ao, a que the permitiu 
implantar a montagem em serie. 

Com base nesse prop6sito, em 1913 Henry 
Ford anunciou a mudan~a das instala~6es de 
sua empresa para a primeira linha de 
montagem que a mundo conheceu, na fabrica 
de Highland Park, Michigan. Nas novas 
instala~6es, Henry Ford comprou 0 acerto de 
sua ideia: dois anos depois, a Ford comemorou 
a produ~ao de um milhao de veiculos. 

Com seu carisma, caractensticas de robustez 
e a praticidade do projeto, 0 Ford Modelo T 
transformou-se no simbolo do transporte e da 
moderniza~ao dos processos de produ~ao. Ao . 
longo de sua existencia, foi aperfei~oado 

permanentemente, recebendo inova~6es do 
pr6prio Henry Ford ou pelos componentes da 
equipe de engenheiros, que logo tambem criou 
em sua fabrica de Highland Park. A 
contribui~ao do Ford Modelo T permaneceu 
ate 0 dia 26 de maio de 1927, quando 0 proprio 
Henry Ford conduziu 0 ultimo autom6vel da 
serie ao final da linha de montagem. Esse 
velculo esta ate hoje no Museu Henry Ford, 
em Michigan, Detroit. Durante os 19 anos de 
sua existencia, foram produzidas mais de 15 
milh6es de unidadesdo Modelo T. 

o MODELO T NO BRASIL 

Alem de sua importancia para 0 

desenvolvimento industrial, rodoviario e 
social, 0 Ford Modelo Tprovocou marcantes 

transforma~6es tambem no Brasil. Depois de chegar 
por iniciativa de importadores independentes, 
o autom6vel abreviou a instala~ao da Ford no 
pais, 0 que ocorreu em 24 de abril de 1919. 

As primeiras unidades do Ford Modelo T 
foram l110ntadas num armazem localizado na 
Rua Florencio de Abreu, centro da cidade de 
Sao Paulo. 0 exito de vendas do carro levou a 

Ford a mudar-se, um ana depois, para novas 
"instala~6es, num antigo rinque de patina~ao 

da Pra~a da Republica. Ea construir a primeira 
linha de montagem de veiculos do pais, 
inaugurada em 1921, na Rua Solon, bairro do 
Bom Retiro. Nessas instala~6es, a Ford 
permaneceu ate 1953, quando se transferiu 
para 0 Conjunto Industrial do Ipiranga, hoje 
a unidade responsavel pela produ~ao dos 
velculos comerciais da empresa. 

A chegada do Ford Modelo T permitiu 0 

desbravamento do pais, revolucionando os 
meios de transporte, com a substitui~ao das 
charretes e carro~as e provocou a amplia~ao 

e a moderniza~ao da malha rodoviaria. 
Provocou, tambem, a realiza~ao de grandes 
aventuras para a epoca. Em 1908, Antonio 
Prado Junior realizou a primeira viagem entre 
Sao Paulo e Santos, percurso que cumpriu ao 
Longo de 25 horas. 

Tres anos mais tarde, Albino da Trindade, 
de Jaboticabal, interior de Sao Paulo, ganhou 
uma aposta entre amigos ao atravessar um 
rio e percorrer 24 quilometros por lugares da 
regiao sem estradas demarcadas. Em 1912, 
Joaquim Paranagua cumpriu, em apenas um 
dial viagem de ida e volta entre Ribeirao Preto 
e Taquaritinga, tambem no interior de Sao 
Paulo, sob forte chuva. Nesse mesmo ana foi 
criada a primeira frota de taxi da cidade de 
Sao Paulo, com tres unidades do Modelo T. 
Tambem em virtude da populariza~ao do 
automovel provocada pelo Modelo T, a Ford 
montou no Palacio das Industrias, hoje sede 
da prefeitura da Sao Paulo, a prime"ira 
exposi~ao automobilistica do pais. 0 interesse 
pelo evento resultou na realiza~ao de 
exposi~ao identical no Rio de Janeiro, onde a 
Ford mostrou 0 funcionamento de uma linha 
de produ~ao, com a participa~ao de 
funcionarios na montagem de velculos. 

A demonstra~ao da resistencia do 
automovel Ford Modelo Tfoi comprovada pelo 
marechal Candido Mariano Rondon. Em 1926 
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comandou uma expedi~ao, com uma frota de 
vefculos, nos sertoes do Mato Grosso e do 
territ6rio de Guapore, com a missao de 
assentar redes telegraficas, para amplia~ao dos 
sistemas de comLlnica~ao. Entre os resultados 
da atua~ao do Marechal Rondon, anos mais 
tarde 0 territ6rio foi elevado a estado de 
Rondonia e a data de 5 de maio foi instituida 
como 0 Dia Nacional das ComLlnica~oes. 

o PRIMEIRO APELIDO: FORD BIGODE 

U
rna alavanca no lade direito da 
coluna de dire~ao comanda 0 

acelerador. Dutra, no lado 
esquerdo, aciona 0 avan~o do 

distribuidor e auxilia a alimenta~ao do motor. 
Essas hastes salientes mexeram com 0 humor 
brasileiro e provocaram a cria~ao do primeiro 
apelido de um carro no Brasil: "Ford Bigode". 

A alavanca do avan~o do distribuidor, que 
permite auxiliar 0 funcionamento do motor e 
otimizar 0 desempenho do carro, principalmente 
em subidas, precedeu 0 sistema automatico, que 
ainda nao existia. Acionada para baixo, adianta 
a distribui~ao e da ao motor 0 ponto ideal de 
alimenta~ao. Nas descidas, acionada para cima, 
atrasa a distribui~ao, prendendo 0 motor e 
aUKiliando 0 primitivo sistema de freios, a varao. 

o motor e quatro cilindros em linha, com 
2.900cm 3 e potencia de 20hp. 0 cambio e 
semiautomatico, com duas marchas para frente 
e marcha-a-re, todas comandadas por tres 
tambores acoplados ao motor e acionadas por 
cintas de amianto, atraves de dois pedais, que 
comanda a embreagem e 0 cambio. 

Como os autom6veis atuais, 0 Modelo T tem 
tres pedais de coman do, mas com fun~6es um 
pouco diferentes. 0 pedal do lado esquerdo, 
alem de funcionar como embreagem, controla a 
primeira marcha. Asegunda entra automaticamente 
tirando-se 0 pe do pedal. 0 pedal do centro 
comanda a marcha-a-re e 0 do lado direito 
aciona 0 freio e atua d'iretamente na 
transmissao. Em casos de emergencia, 0 
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motorista pode acionar os tres pedais 
simultaneamente, para 0 carro parar com maior 
eficiencia. 

Bem diferente dos sistemas de inje~ao 

eletr6nica de hoje, a alimenta~ao do Ford 
Modelo Tfunciona pelo efeito da gravidade, um 
recurso simples criado por Henry Ford, que 
sempre buscava as solu~6es mais praticas. Nos 
primeiros modelos, 0 tanque ficava atras do 
banco e 0 combustivel era conduzido ate 0 

motor por uma mangueira, com ftuxo dosado 
por uma torneira convencional. 

o Ford Modelo T nao tem bomba d'agua. Por 
isso, 0 arrefecimento e feito por sistema de 
sifao, com a circula~ao da agua entre 0 motor 
e 0 radiador atraves de mangueiras que 
comp6em 0 sistema. 

Na epoca do lan~amento, 0 Modelo T nao 
tinha sistema eletrico e a ilumina~ao dos far6is 
e das lanternas era obtida com 0 uso de 
carbureto. No estribo do carro havia um 
reservat6rio de carbureto, com tubula~ao que 
ia ate os far6is e as lanternas, onde estavam as 
saidas de gas, para serem acesas com f6sforo 
ou isqueiro. Aigni~ao funcionava com sistema 
de magneto. Eletroimas formavam um campo 
magnetico, gerando a energia necessaria para 
o funcionamento do autom6vel. Com a inven~ao 

do acumulador (bateria), os carros passaram a 
receber um sistema eletrico de seis volts. Ate 
1915, 0 sistema de partida era acionado por 
manivela, porem, foi mantida juntamente com 
a partida eletrica. 

o chassi do Modelo T e uma estrutura de 
a~o, com assoalho de madeira. A suspensao e 
formada por eixos rigidos e feixes de molas 
semi-elfpticas transversais, com pneus e rodas 
na medida 30X3 1/ 

2 
• Orig"inalmente, 0 Modelo T 

nao tinha amortecedores, que eram instalados 
como equipamentos opcionais. 0 sistema de 
freios e mecanico (a varao), com 60% da a~ao 

sobre as rodas traseiras e 40% sobre as rodas 
dianteiras. -

Informativo da Ford Motor Company 
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VETERAN CAR 

o baile veterano 
foi um grande 
sucesso e todos 
se divertiram 
muito, apesar das 
nossas veteranas 
nao suporta rem 
olhar para as 
colegas, visto 
estarem todas 
coincidentemente 
com vestidos 
parecidos. 

- Encontro 
no Forte 
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9" Enuontro Sui Brasileiro de Veiuulos Antigos
 
Nova Pelrlipolis 

I 

A Sodedade Caxiense 
de Autom6veis Antigos 
promoveu Lim show 
grandioso em seu go 
Encontro Sul Brasileiro, 
em Nova Petr6polis, 

no Rio Grande do Sul. 0 encontro reuniu 
as principais colecionadores de todo a 
pals. Cerca de 300 autom6veis foram 

Chevolet. ,1949 de Montevideuexpostos, para deleite do grande pCtblico 
presente. Os tres dias do evento foram 
poucos para uma intensa programac;ao, que 
incluiu passeios e visitas aos museus de 
autom6veis da regiao e ainda um bellssimo 
passeio de trem Maria Fumac;a ate Sao 
Leopolda, sem contar com a escalada 
gastronomica as cantinas e restaurantes 
de toda a serra gaCtcha. Quem foi nao se 
arrependeu! Parabens aos organizadores 
pelo grandioso evento.• 

Buick 1929 Roadster 

Rugby 1922 Speedster 

~ 21i' j311-fmflOl 

Ford 1910 Modelo T 
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VETERAN CAR 

Anlbal e Rossini fizeram todo 0 

posslvel para reapresentar a 
Cadillac 56 no evento de Sete de 
Setembro. No flagrante, eles 
selecionam 0 material que vai 
recompor 0 estofamento do 
maravilhoso autom6vel. Rossini 
e 0 de turbante branco. 
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Venha conhecer 0 primeiro MUgeu tie
 
Aufomol/eis Antigos que a citlatle tie
 

Sao Paulo acabou de ganha,.
 

E isso af, um espago com muifa9
 
raridades entre ela9, aufomoflei9,
 
motos, carruagen9 e muifo mai9.
 

Aguardamo9 9ua fli9ifa.
 

HORARIO DE FUNCIONAMENTO 

De Ter~a a Sexta das 9:00 as 17:00 hs
 
Aos sabados e dOlllingos das 10:00 as 18:00 hs.
 

RUA 1822, nO 1472 -IPIRANGA - SAO PAULO
 

Maiores InformafOeS (Oxx11) 274-1687
 

Enderer;O: Av. Des" Mal'lOel Sole", de Andrade. No. 70A_ 8<:11"0' &<:lton QUel,.,. ~ C&P, 60811· 4J!O 
FOJlriJezn .. CeatO "8raldf 

fsl&fonsr 08$ "i21331~ 

HQ,6,k> ckt Nn¢h:)tJtJMerd<): Openmg h:otJlB; 
;G.«" 6 SOba<1o' 09:00 • 12:011 Tuesday to Satwdoy 

14:00 • 17:OD 
Domingo: 09:00 • 13;00 Sunday 

!ng;euo R$2.oo 
Glotb: para menorel de 8 anol. 
oeomPQnhcdOI pelos pots 01J respons6wMI. 

na que funciona ha 35 anos 
no mercado, comercializando e alugando autom6veis antigos para 

comerciais e eventos em geral. Fazemos manuten~ao e damos 
assessoria para autom6veis de filmagem e total apoio aos carros do 

. Museu do Autom6vel de Sao Paulo. J/' 

ii;:~~~~,:".~~ifi~.~;/Peg;as e Servi~os: ~v . AIm irCln~e D~ISlma.re.'8l~·:~~~Pl}~II)I~P;:l~~J~7~?1)~~!~4~~~13 
;. . . ::;/:::::.::. Show Roo m.Av.. /QOs BanQetr.l}f)tM ,SQs't/~aO;~·~J;!!9t~~;.::::.0; ~;/;';. .7~·«(~;/· 

'~i~.0'(/ . ..... './ ..':://;'/~~':,:;.:..~~.(~ '·/~ii~;i;; 
?+-~~~9m6veis antigos e!ipeci~'~;!!./d~if!/e~~q:~~::t;:::~:/f/ 
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os aez menores
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VETERAN CAR 

Vida veterana que pass21: 0 que nao mata, engorda. 



Theatro Municipal, 
Cinelandia, 1952 

l!trgo dos I§oes, 1956 

Av. Nilo pecanha, 1961 

Sete de Setembro com 
Rio Branco, 1963 

Av.presidente Vargas, 1955
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VETERAN CAR
 

Waldyr Tostes fechou 
a torneirinha e 0 

Gustavo tem que ir a 
luta para completar 
as suas meticuLosas e 
carissimas 
restaura~6es. Aideia 
de transformar em 
taxi 0 Ford nao esta 
dando muito certo, 
porque, inexperiente, 
o Gustavo sem pre 
escoLhe os caminhos 
mais compLicados. 

Jason Vogel na Universidade Rural - RJ 
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o RETORNO DE 

P. Lomba, apes ganhar os premios de 
Destaque e de Best of Show no 7 de 
setembro, e ouro garantido na 
modalidade Ego em Altura! 

~ --:1 

Agora. , 
nrnguem 

me 
agUenta! 

Texto 
e arte: 

David Nery 

Acabamos de 
escolher 0 nosso 

representante para as 
preximas Olimpradas! 

Oi, turma! 
Finalmente 

voltei das 
minhas Urias 

for<;adas... 
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Alugue seu onh 
Nada mais emoclonante que a no sa cerim6nla de ca amento. E para 

que tudo saia como 0 desejado, muttas declsoes Irnportantes devern 

ser tomadas. Assirn como 0 local e 0 modelo do vesti 0 da noIv 80 0"' 

importantes, a escolha do carro tambem deve ter atenc;ao especial, 

afinal de contas a personagem principal merece destaque. E nad 

mais bela e charmoso que chegar ao casamento em urn carro de 

epoca. Ecomo entrar em urn tunel do tempo e vottar aos anos 

dourados. Retornar a uma epoca envolvida par fantasia e glamdur. 

Alugue um de' "OSSOS carro e torn Ine quec(vel 0 dis mal 

importante de sua vida. 

ossa especialidade e transformar a realidade em sonho!' 

Tel.: 21 337~0225 

Teletax: 21 331~1783 

www.incenna.com.br 
incenna@lncenna.com.br 
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