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Tendo emvis1;a 0 artigo~scrito p~lo responsavel deste informativo. nes
ta mesma pagina. no exemplar de n9 lV. com 0 titulo "0 importante nao ij ter 0 que
gosta e sim gostar do que te",,". ter dado margem as mais diversas ;nterpreta~oes •
colQcamos ~ mesmo espa~o a disposi~ao do companheiro Jose Maria, publicando na in
tegra a carta por ele enviada.

No nosso entendimento~ e~8as ariticas tem um sentido aonstrutivo e
pejorativo; quandQ se procura imitar outrQs clubes ou outros colecipnadores

nao
do

8rasil ou dO estrangeiro.. tenta-se spmente uma qp;rooximaflaoda perfeiflao~ evi-dentemente dentro das Umita~oes a que estamos submetidos peZas leis de importaf/ao e p!!..
~as difia,'utdadesrwrmais de enaontrar 0 qUi~ 8eria desejavel.
Nao podemoB concordar e~ aisso nao
pleto a8 regras internaaionalmente

abrimos mao~ ~ com 0 desre8peitoaom

e8tabe~ecidas de pesquisa e de observancia,

0

quanto pos8iveZ~ ·da originalidade.
Cremos que isto

e preceito

ba8iao para a aonservaf/ao do patrimonio

au

t9mobiZistioo dopq~s.

e

Nao podemos pois ooncordar~ e~ mais uma vez insi8timos~
com aplausos
a ;roestaurafloessem 0 menor cuidado e respeitoas verdadeiras obras de arte que sao
os automoveis antigos.

J08e Maria

..
I NFORMAc;OES
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UTE IS
su~est6es
Tinta verde, resistente ao calor,
para pintar 0 motor

CII,.+~PRO
POT~NCIA

SA~

CILINDRADA

-

24,3HP

-

3277

em3

cOMPREssKo

TRANS~ISSAO

- MONO DISCO SECO

C!MBIO

- 3 MARCHAS CORRE-

Uniatinta que resiste ate 100
.graus, isto e, as temperaturas mais c.2.
muns do motor e radiador, prepara-se
com:
- A1vaiade em po
•.Ocre amarelo
- Litargi1io em po
- Azul da Prussia
..Bioxido de manganes

OIc;AS E ~
EIXO TRAZEIRO

~ A~O

Co + Mg

1200
400
200
100
20

Mistura-se com oleo de linha
~a cozido e agua Raz. Aplica-se com pi!!.
eel bem duro, e deixa-sesecar urn par
de dias antes de par 0 motor em marcha.
o alvaiade pode ser substitl,Jido pe10
branco de zinco (750 gramas - serao s~
ficientes). Junta-se mais oleo se re
$ultar demasiadamente espesso.
Combustive1 a base de gaso1ina e il
cool
Para empregar esta' mjstura
somente se necessita aumentar urnpouco
a entrada de combustivel do carburador.
- ~lcool (a 98 ou 990)
- Gasolina de boa gradua~ao octanica
1itros
1itros
- Benzol
Esta mistura fornece urn com
bustivel de mu;tas caloriase que nao
golpea.

Eatrevista
Nosso aompanheipo Paulo Guarino
ja esta aonsagrado entre os melhores ao
laboradores do Radiadop. Sabendo que aaorn
..,..
panhou 0 grupo do Veteran Car Clube -Rio
de Janeiro ao encontro aom os Paulistas
no Club dos 500, resolvemos manter
aom
ele uma aonversa quase a nivel de entre
vista.

Realizou-se no dia 24/25 de

se

tembro, 0 mais importante evento de nos
so aa~enaario de programa~ao para 0 ana
de 1977; 0 Passeio ao Clube dos 500 e en
aontro aom nossos ao-irmaos do VCC-SPNem
a ahuva, que aaiu forte no sabado,aonseintrepidos
guiu es friar os animos dos
afiaionados por autos antigos do Veteran
qar Club.
A aonaentra~ao para a
largada
se deu no qui lometro zero da Via Dutra ,
em frente a estatua de S.Cristovao,
as
Bh da manna. Debaixo da ahuva fina
que
oaia sem dO, estavam perfi lados 0 Ford
do CarZinhos Raay, Ford 29 de Luiz
Carlos, Chevrolet 28 e 54 aonversivel de
Joaquim Martins, Ford 32 do Presidente
Julio Christiano e 0 Dodge 51 de
Jose
28

Emanuel.os retapdatarios foram 0 Franais
ao Barberoaom a vedete (0 aarro) do des

-

no plano e 80km nas desaidas,ahegando ao
Clube dos 500 por volta das 2h da tarde.
Quando la ahegamos ja nos agua.::
.davam 0 pessoal do VCC paulista, que nos
homenagearam aom uma salva de palmas, e
em seguida 0 almo~o aom muito bate-papo
e planos para 0 dia seguinte.
De Sao Paulo, ao que me reaord~
vieram: um Chrysler 1926 Phaetom,
um
Paakard 36 aoupe aonversivel e um 40, 4
portas, tipo limousine, aompletamente no
vos, ambos de Og PozzoZi, presidente do
VCC-SP, um Chrysler 300, urnCadilaa
54
ooupe de Ville, urnaHudson 51 aoupe
to
cia original, urnFord 40 aoupe, urnaMerae
des aonversi.vel, eta.
Ha de se registrar tambem,
enorme suaesso dos esaudos de aarpos

0
an

tigos feitos pelo nosso aompanheiro e ar
tesao, Joaquim M., atraindo 0 interesse
geral do pessoal de SP, que aonfessaram
nao existir urnoutro tY'abalhode tamanho
aapriaho e perfeiq50 no Brasil.
No domingo de manna,o so l apar~
aeu aom toda for~a,fazendo aom que todos
aomeqassem a Zimpar os aarros sujos da
ahuva e da viagem do dia anterior, e se
Y'eunissem em frente a sede do Hotel, fo~
mando uma grande exposiqao de aarros an

tigos. Aproveitamos tambem a oaasiao pa
file, a Linaoln 40 aoupe Branaa em "mint
aondition", que deixou todo 0 pessoal at§.. ra aonheaer melhor 0 Clube, que e real mente fora de serie, aom pisaina, salao
nito, e 0 Carlos Eduardo K. pilotando 0
de jogos e urngrande lago naturaL.
Cadilaa 1941, 4 portas de Mariozinho de
Por vo l ta de meio dia houve 0 a l
Oliveira, outra vedete que repartia aom
moqo de enaerramento e aonfraternizaqao
o Linaoln os elogios.
do evento, aom entrega de diplomas a t9..
Nao houve nenhum problema
aom
dos os partiaipantes, trofeus ofereaidos
os aarros durante todo opasseio, salvo
pelo proprio Hotel ao VCC-RJ/SP e aami urnou outro superaqueaimento, normal p~
sas aom 0 esaudo do "Bradesco", foi real
ra a veloaidade que desenvolviam, 60km

mente urna bonita homenagem~ e os trofeus

toda a estrada de voZta~ nao imaginaria

entregue peZo nosso presidente para

que tao beZas co.isas aqueZa viatura~ es

vec-sp

e vice-versa~ para comemorar

0
0

en

teticamente uZtrapassada~

encerra~

os

contro. Na ocasiao ficou a sugestao~ por

momentos de feZicidade que eZe nos pro-

parte de nosso presidente~

porcionou~

fizesse dessa data

0

para que

"Dia do Carro

se
Anti

fJo"~ e passassemos~ todo ano~ a fazer

e~

Be tipo de encontro para todos os afici~

0

aZmo~o as despedidas~

0

de conhecer e

conviver com novas pessoas e~ "curtir"
a vida.
Nao~ nem todos teriam essa
sibiZidade3

nados do Brasi Z.
Apos

a oportunidade

sen

somente aqueZes que tivessem

a feZicidade de possuir esse taZisma

da

de

sorte: seria~ sim~ para os menos avisa-

voZta para casa. Em cada urna saudade~urn

dos~ urn "bando de Zoucos" se aventuran-

_cora~ao feZiz~ urn novo amigo ..•

do com seUB "carros velhos" estrada

t'egresso~ e cada urnpara

0

seu Zado

a

NaqueZa hora quem pas sasse peZa
Rio-SP e visse urn carro antigo rasgando

o

CLUBE

Mais uma vez 0 Veteran Car Club
C1ube de Automoveis Antigos do Rio
de
Janeiro se faz presente a uma reuniao de
gala.
Convidados a comparecer a EscQ
1a Naval para participar de uma exposi c;aocomemorati va,_preparamos represent~
c;aode carros antigos eclassicos que d!.
ram urntoque de be1eza e curiosidade,mo~
trando mais uma vez a uniao do C1ube.
Fomos brindados com uma feijoa
da e tivemos oportunidade de assistir a
demonstrac;oes de caes amestrados, de j~
tos xavantes, turmas de sa1vamento e os
cumprimentos do Comando e do Re1ac;oes Pu
b1icas da Esco1a Naval. Foi mais uma reu
niao extra para constar de nossas ativi-·
dades.

INFORMA

Prevista para 22.10.77 (Sabado)
o passeio ao Mirante da Estrada Rio-Petr£
polis IBe1vedere", saida as 9h do Maraca
na - Estatua do Be1ine.Precisamente
as
9h comec;aram a chegar ao local: Reis Vi
1hena e Nunes Vi1hena com a Barata Ford
28, Julio Christiano com Jepp 42 e Arma.!}
do Maia com a Pontiac 39, Luiz Carlos com
PeugeQt. Aguardamos ate as 10h30min
e
como a programac;ao se destinava a
uma
passeata, e 0 numero de carros nao condi
zia com 0 esperado, reso1veu 0 Presidente do C1ube cance1ar 0 passeio. Lamenta
mos, pois 0 Sabado estava bem propicio
para 0 tipo do passeio programado.

Bons

tempos

Typo de carrosseria

tendo urnunico assente,

aqueles

aberta ,

transversal

Ccrnpartirnentona parte traseira

para

acaroda¥ao de bagagan. caI;X>taem couro
artificial,

imper:meavelque pOde

ser

arriada.

0 equipamento inclue cortinas

lateraes,

desm::mtaveis, e, para-brisa

articulado,

na rnaioria dos cases.
carrosseria
tas.

fechada de 4 po!:

Capota fixa. Assentes deanteiros

e traseiros,

transversaes.

5 a 7 passageiros
entre eixos e

0

lDta¥ao de

segundo a distancia

typo da carrosseria.

Nos m:xielos de rnaiores dimensOes,

as

sentes supplanentares na parte traseira. Nemtbdos os m:xielos sac
de janelas lateraes
Os

na parte traseira.

diversos typos sac em geral

nadOs: Sedan 2 portas,
janellas,
etc.,

e

occupada

I;X>r
urnassento para rnais dois passage.!.
ros. Para-brisas

articulado,

riavel,

de couro artificial

lisado.

Emgeral

0

10 anterior.

irnpermeab!

equipamente inclue

mala para utensilios.
racteristicas

capota ~

As restantes

sac identicas

ca

as do IOOde

Sedan de

denani
tres

Sedan Club, Landaulet-Sedan

mas taes denanina¥Oesmo obede-

can a urnaunifonnidade rigorosa,

por

fonna a serem consideradas typos

per

feitarnente definidos.
A parte traseira

providos

Carrosseria fechada can

urn

e

iinico canpartimento. A lotac;;:ao vari~
vel de accordo cem 0 nurnerode

assen-

tos e can a maior, au menor, distancia
entre os eixos. A capota
sento trazeiro

e

fixa e as -

e unicamente destinado

a accanoda<;,::ao
da bagagern.Os

m:x:'lelos

de menores dimensOes, teem unico ass~
to transversal
geiros.

para dois ou tres pass~

as mcd.elosmaiores teem em g~

carrosseria

aberta can dois

assentos transversaes,

ral urnoutro assento supplernentar atraz

erngeral de 5 passageiros.

do assento do chauffeur, e pJdemprat!

articulado,

camente acccrnodarcinc.'Opassageiros.

artificial

Estes modelos teem em geral
4 janellas.

lateraes

e

cuja lotac;:ao
Para-brisas

capota arriavel,

de

impermeabilisado.

couro

Cortinas

desmonciiveis. 0 modele para 7

passageiros

e,

em geral,

identico,

a~

nas urnpouco mais largo na parte tra zeira,

para mais COI1lIl:.oda
disposi<;,::ao

dos assentos supplementares.
Phaeton Imperial e Sps?'rt
Diverje do anterior

em

guns deta1bes de acabamento, au

alel~

mentos extra que figura.."'1l
carD equipa mento. Roc1asde arame, mala para utensi1ios,

acabamento 1uxuoso e moaeJ.110

sao em gera1 as caracteristicas
Urncoupe especialmente dest~
nado a fins espor-avos. capata fixa. A
parte trazeira

e gera1mente

provida

m:x:'lelo.0 mcd.eloImperial
provido de para-brisas

e

deste
geral

Enl

para abrigo dos

passageiros do ass6ito traseiro.

can urnassento que pe:rmite urnaugmento
de lotac;;:ao.E caracterisado

par urnac~

bamentomais caprichado. Do equipamento normal, constam rodas de arame,
mala para utensilios.

Por uma

e

forma

geral este modele tern as mesmascaracteristicas

do modelo anteriorme..."lteci-

Carrosseria geralmente maiar
do que a do Phaeton,

0

qLJ<e
permite

se

jam usados assentos supplementares. 5e
melhante ao Phaeton quanta
caracteristicas.

,

as

outras

CHEVROlET-1931

A primeira
6 cilindros

em 1929, ocorreu

no ano de 1937

Este mode10
recimento

do 6 cilindros.

grande mudanca,

e

Hunt-steel

0

lan~amento

do motor

urn marco divisorio

entre

0

apa

e do motor V-B em 1955.

mudando

0

diferencial,

boby", fez praticamente

engenheiro

chefe da G.M •• aperfei~oando

modificando

a transmissao

e langando

que fica,

e

porque nao divulgar

0

0

fato? porque

Parece que houve urn certo receio da G.M., no sentido
de mercado,

0

urn carro novo.

A pergunta

evitar a retra~ao

de

na linha chevrolet.

considerado

James Crawford,
motor "Blue-f1ams",

apos

observada

de

pela Ford, em 1932, quando do langamento

do

rootor V-B.
Dutro fato interessante,

e

sabido que

0

chevrolet

carro "classe-media".
proveitando

e urn automOvel

0 comprador

estes detalhes,a

talvez justifique

"simpatico",

chevrolet,

e

meio "sofistieado-popular",

per natureza,
W

G.M. langou urn "slogan

v-a

e. iniciar a "briga pUblicitaria"

Ford'32

conseguiu

Chevrolet

um

algo "conservador".

realmente

o carro que nunea teve ininligos", com isso, foi passivel
~amento

esta at:1tude :

genial:

garantir

0

A

"Chevrolet,

sucessa do

x ford. pais pareee que

0

Ian
motor

alguns •••
Em 1933 Louis Chevrolet

tentou um orototioo.

com n~tor

v-

8, para corridas, sem granoe sucesso.
Mais urn detalhe para retardar 0 V~B. metada
dos earros fabricados nos EE.UU •• entre 30 ~ 40, era constituldo de chevrolet
e

A Ford Motor eo. entElO. lembrou-se
"Ps3cador",
qua

t§o famoso entre os motorista

um ressalto

lubrificar

t§o eficiente

do motor.

6". semelhante

sendo que.

ao pontiac.

0

projeto original.

com v~lvulas

para a G.M. inglesa.

0

mode10

por Frank Humer e
Agromonte,

ao longo da porta dianteira.

a Industria

invertidas,

"L-Head

reconhecidos

Vauxhall.

e.

D motor "Blue Fla

mecanicas.

0

Chevy-37

John Morgan.
ressalto

na carroceria

0

novo "capot".

1942.

Cabe aqui lembrar.qu~

laterais para refrigeragao

como se fossem vistas em espelho"
0

0

do motor. foram fa

risco principal

capot do Chevy-37

nao ocor

que nos

co

est~ ao eontr~rio

uso. Por sua maciez.
0

0

tambem se engana .••

A suspensao

Com

devidamente
0

reu. ou seja. nao entrava ~gua pelo capot. e assim.
nhecemos.

seria

par

que daria prigem aos para lamas longos nos modelos

As aberturas
bricados

motor de 4 mancais.

criou a "Speed-line".

Lew Simon desenhou
l~ em Detroit,

era

1954.

Alem das modificaQoes
uma nova grade desenhada

cuja funQao era

laterais.

onde desenvolveu

me" 1angado em 1934 serviu de base ate

0

nao aprovado.

Alex nao teve seus meritos
foi "exilado"

("Arvore")

era

...

No ano de 1937 foi institu:fdo
Alex Taub e Crowford.

0

Nao havia bomba de oleo. Este sistema.
em 1963

que so foi abandonada

•••

de praQa. do Rio antigo, nada mais

(na verdade eram 3) no eixo de manivelas

as partes aHas

do "Pescador"

alguns problemas

advento da estrutura

eonquistou

met~liea.

outras divisoes

quintes do modelo

Oubonnet

("Agao de Joelho")

de estrutura

da carroceria

e em ago. do automovel.

da G.M .• como a Pontiac

comegaram

a surgi~

(vide 1936 do Armando Maia)
varios modelos,

Oeles todos.

0

master e

pleno

em 37.a agaD de joelho

o Chevy-37 diversificou
0

estava em

como

0

Standard

mais raro. pois reunia os

re

luxo, e a solidez do Standard.

o

luxD, alem de eromados

e enfeites.

vinha forrado de

ca

semira, com agao de joelho.
- 0 Standard
- 0 Master

trazia forragao

em pano-eouro.

vinha em dois modelos:

"GA"

e "GS".

O"GA" vinha com 89aO de joelho. forragBo

O"GB" vinha com estepe na trazeira,
forragBo

de casemira.

Num destes. eu aprendi a dirigir.

em pano-eoure

suspensao

opeional

e

e

e a fazer outras eoisas ...

Num destes, eu sal da casa de saude, recem-nascido.

Um

destes e meu, foi de meu pai desde novo, e acho que eserevi isso tudo, porque estou
com muita saudade dele ...

VETERAN

Nao

campanhade Seguraf't1;8

e apenas 0 carro que

deve ter treios.

o motorista tambem.
Adistancia
que separa voce
do carro da frente
pede encurtar

sua vida.

Uma revis80 no carro
custa muito menos que uma vida.

Fazemos estradas
para voce gozor a vida.

Nco para encurta-Ia.

