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AUTO(MÓVEL)
ALGUNS CARROS EMOTOS SÃO TÃO BONITOS
QUE NÃOMERECEM FICAR APENAS NA
GARAGEM. QUE TAL COLOCÁ-LOS COMO PEÇA
DE DECORAÇÃONOMEIO DA SALA?

DORAMARTINELLI (EDIÇÃO:ALBERTOCATALDI)

N
ascido no Rio de Janeiro e hoje morando em Sal-
vador, o empresário Jorge Cirne, de 55 anos, con-
serva uma grande paixão desde menino. Não é

necessário conhecê-lo a fundo para saber do que se trata,
pois ela fica exposta na sala de sua casa. Ele é dono de
uma coleção de 76 veículos antigos e sempre escolhe al-
gum para exibir no local, projetado pelo arquiteto Sidney
Quintela justamente para se tornar uma galeria de carros.

Recentemente, o MGB Roadster 1974 perdeu o pos-
to para a Ferrari 308 GTS i 1982, que acaba de ganhar
o coração da sala. No entanto, o cargo é rotativo. “Não
tem um tempo determinado para trocar. Escolho aleato-
riamente, sem critério. Vou mudando e vendo se fica le-
gal”, conta Cirne. A família é grande, como ele mesmo diz:
“São muitos filhos, o problema é com as restaurações. Às
vezes, o carro fica um ano lá. Se cuidar direitinho, a ma-
nutenção é boba”.

Sua coleção começou há mais de 30 anos, quando
adquiriu um Fusca 1968 que ainda tem lugar reservado no
galpão onde os carros ficam guardados à espera de ser ex-
postos. Ele afirma que não tem nenhum preferido, e enfa-
tiza que cada um tem suas particularidades e caracterís-
ticas especiais. Porém, não deixa de citar um modelo: um
DKW Belcar 1963 com portas que abrem ao contrário.

MEMÓRIAS EM DUAS RODAS
Aos 56 anos, o piracicabano Paulo
Bellato colocou em prática seus do-
tes de arquiteto e a paixão por mo-
tos para criar a decoração moderna e
descolada de sua casa. Ele conta que
foi influenciado pelo cenário que a
cidade do interior de São Paulo tra-
zia nos anos 1960 (quando foi palco
de corridas de automóveis em circui-
tos montados nas avenidas) e pelo
pai, que pilotava uma Harley-David-
son. Hoje, ele gosta mesmo é do de-
sign das motos italianas, que consi-
dera "verdadeiras obras de arte".

A casa foi concluída em 2004
e não tinha espaço previsto para as
motos. No entanto, sem querer, elas
se ajustaram perfeitamente, sem
comprometer a circulação e integra-
ção do ambiente. Bellato expõe ao la-
do dos sofás quatro modelos: uma
Ducati Mark 3 250 1969, uma Italjet
50 cc 1964, uma Mondial 75 cc 1959 e
uma Mondial 50 cc 1960. A última é “a
estrela da coleção”, usada por Emer-
son Fittipaldi. Para o dia a dia, ele pi-
lota uma Triumph Bonneville, pre-
sente da esposa no Natal de 2012.

Além dos modelos expostos em
casa, completam a coleção uma Mi-
narelli 125 cc 1970, uma Benelli 125

cc 1972 e uma Zanella 175 cc 1970,
usada no Globo da Morte de um cir-
co. A coleção deve crescer: uma
Triumph Tiguer 500 cc 1951 está sen-
do restaurada e também vai ganhar
um espacinho na sala de casa.

NOAPARTAMENTO
O empresário Fabio Rodriguez, de 36
anos, aprecia tanto a beleza das mo-
tos que, em 2012, comprou uma Zun-
dapp DB 202 1952 já com o propósito
de colocá-la na sala de seu aparta-
mento em Santos (SP). “Comprei pa-
ra decoração. Não dá para andar na
rua porque ela é muito ruim, não
tem tecnologia, suspenção, nada dis-
so. Mas é muito bonita”, diz. O mais
curioso é imaginar como levar uma
moto para o apartamento do sexto
andar, mas ele garante ser mais fácil
do que parece: “Empinei e trouxe no
elevador. Ela pesa em torno de 120
kg, o mesmo que duas pessoas”.

Fabio usa no dia a dia uma
Triumph Bonneville 2015 persona-
lizada pela Shibuya Garage para o
Salão Duas Rodas 2015. Na ocasião,
venceu um concurso de customiza-
ção. E serve de decoração, mas em
sua casa de Campinas, interior de
São Paulo.

MUNDO SOBRE RODAS
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DE FORA PARA DENTRO

Na exposição
rotativa, o MGB
Roadster 1974 saiu
da sala

Em uma coleção de
modelos italianos, a
Mondial 50 cc 1960
é a estrela

Ferrari 308 GTSi
1982 é o carro
exposto hoje na
casa do empresário

Zundapp DB 202,
1952: ruim de rodar,
mas bonita na sala
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QUAIS ADAPTAÇÕES
DEVEM SER FEITAS PARA
DEIXAR CARROS OU
MOTOS NA SALA?
Fundamental é prever o aces-
so do veículo ao interior de
forma funcional, além do cor-
reto dimensionamento do es-
paço, para que o veículo não
prejudique a circulação das
pessoas e fique com boa pro-
porção volumétrica em rela-
ção ao ambiente.

COMO ESCOLHER O
MELHOR LUGAR PARA
DEIXAR O VEÍCULO?
Não há regra. Os veículos, nes-
ses casos, são colocados co-
mo obras de arte, em locais
nos quais se quer que os ob-
servadores os vejamde deter-
minada forma e importância. A
maneira de expor é livre, desde
que o ambiente tenha propor-
ções que "suportem" a presen-
ça e a força de umveículo ocu-
pando umespaço de convívio.

EXISTE ALGUM TIPO
DE PISO RECOMENDÁVEL
PARA EXPOR O
AUTOMÓVEL?
Há diversos revestimentos
de pisos adequados para es-
se uso. Deve possuir baixa
porosidade para evitar a ab-
sorção de óleos e/ou com-
bustíveis, além de ser resis-
tente ao tráfegomais pesado.
Alguns exemplos são porcela-
natos, granitos e pisos de alta
resistência.

EM RELAÇÃO À ILUMI-
NAÇÃO, COMO ELA PODE
SER FEITA PARA VALORI-
ZAR O VEÍCULO?
Os automóveis tornam-se
esculturas, portanto, prefi-
ro uma iluminação mais dra-
mática, como em galerias de
arte, a fim de pontuar e des-
tacar o objeto exposto, po-
rém sem explodir a luz so-
bre ele.

QUANTO À DECORAÇÃO
DA CASA, QUAIS DICAS
VOCÊ DARIA PARA QUE
ELA "COMBINE" COM O
CARRO OU COM A MOTO
EXPOSTA?
Acredito não ser necessário
esta "combinação" para que
não se torne uma casa temá-
tica. Essas peças devem ser
tratadas como objetos de de-
sign e, assim, não necessi-
tam de combinações, elas va-
lem por si.
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