GT4R

Bons tempos aqueles e·m que
construir um carro dependia mais
da vontade e da capacidade criativa
po r serg l o berezovskv

N

os dias de hoje, a saga do
GT 4R quase inacreditavel.
0 nascimento de urn dos
ais e.'l:dusivos carros ja fabricados
no Brasil Lev:e origem na ideia de QUA
RODAS de present.ear tres leito

e

com um GT especialmente cons
para eles. Para malerializar es
ideia, a escolha da revista foi 16gi
Quem melhor que Rioo Malzoni,
Campos,Jorge Lettry e Milton
..............,~~;....., .a equipe que fazia o cobi
Puma, para dan rida ao projeto?
Duranle o primeiro semestre de

] 969, os leitores puderam acompa
os passos da cria9ao e constru
do carro, na oficina de Rino, em
. Em janeiro daqucle a no

21

uatro rodaslanelro

lelas ma rco cle bar l
um primciro esboc;o do cstiHsta {as
sim eram chamados os designers na
epoca) Anis.io Campos funcionou co
mo aperitivo do que viria pela frente.
t as edi~0es seguintes, reportagens

acompanharam a evolu~ao do prot().
tipo. A edi~ao de julho ja trazia o pri
meiro dos cupons que deveriam ser
enviados pelo correio, enquanto cres
cia a expectativa em tomo das formas
definitivas e do motor a ser adotado.

A platafonna foi cedida pclo Kar·
mann G hia. Durante a fase de proje
to e testes forc~m cogitados dois mot~
res, os VW J600 e 1800. A o~ao foi
pe1o primeiro, standard, temperado
com dupla carbura.yao Sole:( 32/34 c

comando de valvulas P2. "Seria uma
aventura usar o 1800'', d iz Jorge
Lettry. referindO"se a bai"(3 confiabi
lidade do motor envenenado.
A edi~ao de setcmbro anunciava o

final dos testes de campo: ·•... foram
mais de 15 000 quilometros rodados
em apenas duas semanas··. Para ser
aprovado no teste de veda~ao, o GT
ficou meia horn embaixo do chuveiro
num lava-rapido, disse Rino Malzo
ni. Ele pode ate ter se safdo hem na
quela epoca, mas segundo Antonio

Ainda que seja imediata a identifi
com o Puma original, foram
inumeras as inlluencias estillsticas
sofridas pelo GT 4R. Anisio Campos
afirma que as refcrencias foram fotos

Pinho, scu atual e terceiro proprieta
rio, nessa prova o Puma.na.o pegaria
nem recupera~o, com infiltrar;~ope·
las vcda9ocs do para-brisa e porlas.
Mas Pinho nao poupa elogios aesta
bilidade. "melhor que a do Puma".

dos carros de sucesso estrangeiros,
tanto italianos como americanos .

Depois de uma expecwtiva de
nove meses, era chegada a hora da

ca~ao

anuncia<;ao. A boa notfcia chegou
numa qua:rta-feira, dia 15 de outubro,
em Rondon6polis (MTI, a bordo de
urn aviao fretado peJa revista espc·
cialmente para locali/..ar o primeiro
ganhador do GT 4 R. 0 fot6grafo Os
valdo Maricato era o unko passagei
ro c foi quem lucalizou um sortudo
mecamco, Frederico Barbosa da SU
va, que pendurou a conla das 18 cer
vcjas consumidas na comcmora~o.
E foi exatam ente ne se primeiro
GT 4R que pude dar uma volta. o
mesmo que foi objeto dos cupons
que enviei com otimismo. Tive de

disfar~r a cm~o ao encontrar, bo

nito e saudavel, o mesmo carro cobre
me~lico que na infancia me parecia
uma fic~ao. Segundo o dono. os
94 000 quilometros registrado no
hodometro sao reais.
Dcpois da reverencia obrigat6ria
para embarcar, devido a ua estatura
esportiva, o carro me recebeu com o
confono dos bancos re e Lidos de
couro, ja na cpoca cquipados com
cintos de tres pontos.
A posi~ao de dirigir e a classica
"bra~os c pcrnas esticado{. 0 cam
bia eo mesmo do Fusca eo diferen

cial e 0 da Kombi, mais Curto. E. sa
combi na~ao deixa o carro com res
pastas mais rapidas. ~'J as a dire9a0
nao e das mais espcrtas c c da catc
goria peso pesado.
Diz a hist6ria que um quarto carro
teria sido feito, destinado a ficar em
exposis;ao na fabrica. Mas, segundo
l'vlilton ~ Iasteguin. de acabou scndo
vendido a uma senhora de presumi
dos 40 anos que, inconfounada por
nao Ler sido premiada no concurso,
fa7ia plan tao na Puma para admirar o
carro-conceito. Passaram-sc meses
do concurso e a empre a, premida
por uma das muitas crises cambiais c
pela insistencia da cliente, acabou
por vender o carro.
AJem do GT 4R que voce ve nes
ta reportagcm, sabe-sc que ha outro
em Curitiba, em fasc de restaura9ao.
Tomaro que os outros dois ainda es
Lejam entre n6s, presles a serem
descobertos. De qualquer maneira,
garantidos 50% da produ~o do GT
4R sobrevivem. ~ada mau para car
ros produzidos ha mais de 30 a nos.
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