A

o controrio do] K Gordini,
Simca. lnterlago e dos
sedas OK\V. que as fabricas
adaptavam para competi~Ocs,
o Puma ja nasceu nas pistas. Foi
uma cria~ao do advogado Genaro
(Rino} ~1alzoni. que consrrufa
carros na sua faz.enda em Matlio,

Ele nasceu numafazenda e logo impressionou pelo
seu desempenho nas competifoes, transfonnando-se
em sinOnimo de carro esportivo nacional
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interior de Sao Paulo. Era urn
chassi com mecaruca DKW vestido
com carroceria de chapa de a~o.
Entusiasmados com o resultado,
Rino e tres amigos fundarrun em
1964 a Lumimari. em Sao Paulo,
para dar inicio a fabrica~O do Carro.
Tmham o respaldo tecnico de Jorge
Leu:ry (que na epoca chefiava
o departamento de comperi~Oes
da Vemag) e comavam com Anfsio
Campos, que, al~m piloto, conhecia
o processo de moldagem em fibra

de vidro. AliAs, ·esse material foi

v~ nas fotos foi o Ultimo

a solu~i!io para o excesso de peso

a sair com essa mecanica.
Ele foi feito por encomenda

apresentado pelo primciro
prot6lipo. Logo foram feitos outtos
tres, ja de fibra. que foram direto

para a Vemag, irueressada em
melhorar sua performance nas
pistas. Segundo Anisio, "a equipe
ate enl1io corria de taxi". referindo
se aos sedas de quase 1 conelada.
ffavia enorme e.~ctativa
em torno dos GT MaJzoni.
Especulava-se sobre uma mecaruca
revoludonaria - "C01vette, talvez''.
Nada disso. Seus componentes
eram os mesmos dos DK\N
de fabrica. dos quais Jorge Lertry
conseguia arrancar quase l 00
cavalos: motor l 000 cmJ de dois
tern pos com tres cilindros e tres

carburadores, com tra~ao diameira.
Logo vieram as vit6rias e o carro
Bcou conhecido como DKW
Malzoni. iS'essa epoca, do.is
modelos ja eram fabricados. Urn
despojado, para campetic;Oes., nao
por acaso chamado de Espartano.
0 ouero era o GT de rua. com
motor de 60 cavalos e 145 kmlh
de maxima. Tinha born acabamento
e para-choques cromados.
Ja com ouno nome, a Fabrica

de Antonio de Padua, ent.ao gererue
geral de produ~ao da Vemag.
Aos 9 anos, Ricardo Prado. hoje
com 44~ acompanhou todas as
eta pas de sua fabrica~ao. Naqueles
sabados, quando escoltava seu pai,
que ia vistoriar a montagem,
nem Ihe passava pern ca~a que
o Puma seria seu, passados outros
nove anos. Foi o proprio Ricardo
quem me alertou sabre
a conveniencia de manter o giro
acima de 3 000 rpm enquanto

me adaptava ao volante do Puma.
Eque o torque do motor. com
janelas rrabalhadas e ca~ore
rebaixado - de fc1brica, fez questao

de dizer - , s6 aparece acilna dessa
rota~o. 0 cambio.

de qualro

marchas no chao {ao conrrano
dos DKW, que tinham ala"anca na
coluna de dire~o). requer aten~ao.

ja que a posi~c!o das marchas nao
e. unh•ersal - a p:rimeira e para mls.
~ao fosse pelo estilo anos 60
do paine! de madeira. ficaria diffcil
atribuir 35 anos ao carro. Apesar
deja ter codado 300 000
qu.ilometros, o Puma GT tern
aparencia e comportamento
de carro novo. Ao rodar. a dir~ao
e ohediente e a suspensao e fume,
sem baru.lhos. Do s~encioso, ainda
original, sai wna verdadeira
sinfonia. urn concerto em dois
tempos. A posi~ao de dirigir, quasc
deitada, e confort.avel e nao
compromete a visibilidade.

A soma dos i\ lahoni e Puma
produziuos com rne<.:aruca DK\tV foi
de aproximadamenre 170 carros.
Isso exp1ca o fato de t!.xistirem tao
poucos desses modelos arualrnente.
A parnr de 1968, os Puma
passaram para a mecaruca
V\V e ganharam novo desenho.
~ las

ess.a ja e uma outra hist6ria.

Puma apresentou urn novo GT
no Salao do Aurom6vel de 1966.
Redesenhado por Anfsio Campos
e com um acabamento mais
csmerado, o espolti\ro ganhou
o pr~o de _QU.'\TRO RODAS como

o melhor projeto de carro brasi]eiro.
Mas o sucessor do Malzoni com
motor de dois rempos \dveu pouco.
Em 1967 a Vemag, comprada
pela Volkswagen, encerrou suas
atividades. Eo Puma que voc@

maJVOQUatro rodaS31

