PAPO.SÉRIO.NO.MURAL a informação na dosagem certa
O fascinante mundo do automóvel [1]
carro..: pneu..: tunar..: réplicas..:
RÉPLICA: QUANDO O TAMANHO NÃO É DOCUMENTO...

Sabemos
que
os
brasileiros
são
apaixonados
por
carro.
carro. Isto é um
FRASE DO DIA
fato.
Os estrangeiros, principalmente nos países do
Primeiro
Primeiro Mund
Mundo, dispõem de mais recursos
para este hobby. Mas isso não importa
muito, pois gostamos de carros do nosso
jeito, com as nossas possibilidades!
possibilidades!

Arnaldo Rodrigues é um artesão mineiro, da cidade de Couto de Magalhães de Minas. Ele utiliza retalhos de madeira para fazer
réplicas de carros antigos. “Quando criança adorava brincar de carrinho e fazia meus próprios brinquedos. Ficava impressionado com
os carros de época, e comecei a querer imitá-los”, explica. O artesão reproduz detalhes que faz das miniaturas cópias idênticas de
Rolls Royce, Hispano Suiza e até um caminhão Ford 1929.
Os detalhes impressionam os clientes, tanto que no Salão Chevals, em julho deste ano, o artesão vendeu todo o estoque. “A feira é
uma vitrine para mostrarmos o que melhor sabemos fazer”, conta Arnaldo (http://asn.interjornal.com.br)

Quanto mais
conhecemos,
melhor
apreciamos.

O automóvel e seus
componentes: o pneu
Os primeiros pneus de borracha a serem
usados em carros, em 1895, foi uma
adaptação dos pneus antes usados em
bicicletas pelo francês Edouard Michelin.
Eles duravam em média 150 km (wikipédia).
O estepe nasceria apenas dezoito anos
depois, em 1913 quando a própria Michelin
conquistou mais uma patente – a da roda de
aço desmontável, que facilitava a troca dos
pneus.

Colecionar, tunar (já virou verbo!
verbo!) ou
cuidar zelosamente (lamber, como se diz por
aí), tudo isso faz parte desse modo de
ocupar o tempo e de se divertir, ao mesmo
tempo.

Mas o que é mesmo tuning?

Por falar em tunar,
tunar, o TUNING tornoutornou-se
uma verdadeira indústria.
indústria. Além do tunar,
ainda se pode acrescentar os verbos já
conhecidos nossos: envenenar, rebaixar,
turbinar, modificar.

O termo tuning foi trazido do inglês (ajuste fino) e é
usado para designar os carros modificados (carros
tunados). As alterações nos carros vão desde a
carcaça (lataria, pára-choques, asas, saias, rodas e
pneus) até o interior (som, bancos, teto e painel),
passando pela suspensão e motor do carro tunado.
Além disso, os carros tunados podem ser
personalizados com luzes néon e ingestão de nitro.

No próximo número conversaremos a respeito
de como as mulheres estão penetrando neste
Clube do Bolinha (quase) exclusivo...

Tunar um carro, não serve apenas para deixá-lo mais
bonito ou personalizar de modo único. Carros
tunados ou carros tuning possuem maior
performance e segurança do que carros populares e
também agregam valor esportivo aos mesmos.

EXPEDIENTE

CURIOSIDADES DA LÍNGUA...

ENDEREÇOS QUE VALEM UMA VISITA (SEM GASTAR PNEU!)

PAPO.SÉRIO.NO.MURAL é um diário produzido pela Temática Editora.

Tecnicamente PNEU RADIAL é aquele se distingue do
convencional por utilizar “uma carcaça flexível,
disposta em arcos radiais”. Ter ou não ter câmara
de ar é mero detalhe. No entanto, convencionou-se
chamar de radial o pneu que dispensa a câmara...

Para quem não pode (ainda) comprar o livro do Eurico aí vai o endereço do site:
http://www.euricosalis-photo.com.br/pt/carros/ensaios_carros.html

Galileu Galilei

O pneu radial, o mais utilizado hoje, só se
tornaria popular a partir de 1952.

... sabe o livro 100 Retratos Brasileiros: Apaixonados por
Carros?
Pois o fotógrafo gaúcho, de
Bagé, Eurico Salis (com i
mesmo!), percorreu mais de 40
mil quilômetros por 13 Estados do
Brasil, produzindo as fotos deste
livro e mostrando brasileiros
colecionadores de carros.
Aí ao lado e abaixo uma pequena amostra deste trabalho.

Fonte: http://www.carros-tunados.com/

Redator, roteirista, diagramador e revisor: Abel Sidney.
Nosso objetivo é bater um papo com o leitor sobre um tema
escolhido, a partir da idéia de variedades e transversalidades.

Para ler e saber sobre os_menores_carros_do_mundo (inclusive um brasileiro) aí vai:
http://www.arrobazona.com/os-menores-carros-do-mundo

