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• COBERTURA Ultima atualização : 27/11/2012 

SIVA – Salão Internacional do Veículo Antigo - Edição 2012 – São Paulo, SP

Um grande evento, caminhando 
para a maturidade...

Este ano, houve a participação de de motos e embarções

A entrada do SIVA 2012, no Pavilhão Oeste do Anhembi, em São Paulo, capital. O dia estava carrancudo tanto
que a iluminação do cartaz da entrada já estava ligada por volta do meio dia

No domingo, 25 de novembro de 2012, fui visitar o SIVA 2012, mas não foi fácil chegar lá. Três eventos
dividiam o já apertado espaço do Anhembi: o SIVA 2012, uma Oktoberfest à la paulista e a Feira livre do
Automóvel. Resultado? O estacionamento, que já não é dos 10 mais, ficou lotado. A segunda tentativa foi
de taxi – tempos depois o estacionamento reabriu.

Não havia filas e o acesso foi tranquilo, na entrada o estande de um fabricante de alto-falantes tentava
demonstrar a qualidade de seu equipamento com um som que já se ouvia do lado de fora do Anhembi. E
olhe que não era um evento de carro tunados... Mas fomos em frente. Logo de cara alguns carros bem
antigos, como dois exemplares de 1928, um Graham Paige e um Dodge Senior, ambos impecáveis
dividiam uma ilha com mais duas raridades.

 

 

 

 

 

DécadasDe A a Z Categorias  Ok Modelo:  Ok

http://www.maxicar.com.br/old/reporter/reporter.asp
http://www.maxicar.com.br/old/xodo/xodo.asp
http://www.maxicar.com.br/old/links.asp
http://www.maxicar.com.br/old/curiosidades/curiosidades.asp
http://www.maxicar.com.br/old/pecas/pecas_comprar.asp
http://portalmaxicar.blogspot.com/
http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/eventosefatos.asp
http://www.maxicar.com.br/old/colunistas.asp
http://www.maxicar.com.br/old/cronicas/cronicas.asp
http://www.maxicar.com.br/old/albumfamilia/albumfamilia_princ.asp
http://www.maxicar.com.br/old/clubenews/clubenews.asp
http://www.maxicar.com.br/old/restauracao/restauracao.asp
http://www.maxicar.com.br/old/clubes/clubesbrasil.asp
http://www.maxicar.com.br/old/pecasprincvende.asp
http://www.maxicar.com.br/old/literatura/literatura.asp
http://www.maxicar.com.br/old/rodadeamigos/rodaprinc.asp
http://www.maxicar.com.br/old/calendarioformnovo.asp
http://www.maxicar.com.br/old/downloads/downloads.asp
http://www.maxicar.com.br/old/calendarioeventos/calendariomovel.asp
http://www.maxicar.com.br/old/pecas/pecas.asp
http://www.maxicar.com.br/old/calendarioeventos/calendariofixo.asp
http://www.maxicar.com.br/old/parceiros/parceiros.asp
http://www.maxicar.com.br/old


27/03/2015 Maxicar.com.br - O seu portal de veículos antigos

http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/2690244_salaosiva_nov12c.asp 2/8

Acima, Graham Paige.

Ao lado Dodge Senior.
Ambos fabricados em

1928

Adiante se descortinava um panorama gigante onde carros de vários anos, marcas e modelos estavam
esperando para serem admirados, todos separados do público por fitas de isolamento que protegiam os
carros do público, o que é importante, mas deixavam quem queria fotografar atormentados, pois
dificilmente se conseguia desviar da fita preta. Mas acho que ainda não foi desenvolvida uma solução
para este problema.

Um aspecto que melhorou este ano, em comparação com o evento do ano passado, foi a identificação
dos carros, mas este aspecto ainda está longe de ser ideal, pois uma grande quantidade de carros ainda
não estava identificada, e isto não deveria ser um problema, pois com uma máscara padrão no
computador e uma impressora tamanho A3 seria perfeitamente possível identificar os carros cujas placas
ainda não tivessem sido feitas na hora do carro ser colocado dentro do Anhembi.

As poucas placas do ano passado traziam foto e Este ano as placas foram simplificadas, as letras
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informação sobre o carro. Mas as letras eram

pequenas e como estavam no chão, sua leitura era
difícil. Se tivessem sido colocadas numa posição

elevada a leitura seria possível

maiores e o espaço superior, previsto para foto do

carro, foi usado em alguns casos, mas na maioria
não. Neste item há uma clara oportunidade de

melhoria

Talvez um dia este evento possa lançar um catálogo com os carros expostos, com dados históricos,
fotos e detalhes de restauração que poderiam servir de referência para os demais interessados pelo
assunto. Hoje em dia a editoração eletrônica serviria até para que se pudesse usar este catálogo durante
a visitação consultando pelo smartphone ou tablet.

A maioria dos carros expostos certamente esconde uma interessante história que, via de regra, culminou
com a sua restauração, mas até chegar lá muita pesquisa, muito trabalho, busca de peças, de
referências, etc. Quem vê o “produto pronto” e não é do ramo pode achar que é natural que os carros
estejam naquelas condições, mas restaurar um carro não é um procedimento automático, de maneira
alguma.

Alguns dos carros mais antigos geralmente são vistos em calendários e durante o salão puderam ser
admirados de perto. Cada um deles apresenta detalhes muito bem cuidados e preservados. Estes
detalhes são cativantes.

Alguns detalhes que demonstram o cuidado que é dedicado às restaurações dos carros expostos

Muitas foram as raridades expostas, mas para o público em geral deve ter sido difícil descobri-las. Talvez
as placas indicativas pudessem trazer uma indicação sobre a raridade do carro exposto. Exemplo das
inúmeras raridades que puderam ser vistas no salão:

O único Alfa-Romeo Fúria, um carro brasiliero,
existente no mundo! Fabricado em 1972

Este Alfa-Romeo 6C, 2500, conversível, ano 1950
também é único no mundo!

Raríssimo Brasinca Uirapuru 4200 GT conversível, ano
1966

Um raríssimo Gurgel E400 elétrico com seu
equipamento original

Falando de carros antigos e muito raros, uma ilha se destacou no SIVA 2012, foi o espaço do Centro
Cultural e Tecnológico do Transporte JORM, um museu particular instalado na capital paulista. JORM é a
sigla do nome do fundador do museu, um empresário paulista. Automóveis incríveis como os destacados
abaixo.
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Alguns automóveis do
acervo JORM: acima
um raro Hupmobile. Ao
lado um dos muitos

Rolls Royce que fazem
parte desta coleção.
Abaixo, outro Rolls
Royce (e) e um
Cadillac 1916
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E os veículos Volkswagen? Sim também estiveram presentes, mas esta edição do SIVA não contou com
carros mais antigos, como Fuscas “split-window”, ovais, ou Kombi “barn-door”, como foi o caso de 2011,
uma pena, considerando-se a qualidade do evento. Fuscas, Brasílias, Karmann-Ghias, VW 1600 4
portas, Karmann-Ghia TC e Kombis abrilhantaram o evento. Alguns derivados com mecânica VW como
os Lafer MP e Pumas, também estiveram por lá. Eis alguns exemplos:

Um Karmann-Ghia, saia e blusa ano 1962 Um “Pé de Boi” ano 1965

Uma rara Brasília 4 portas ano 1980 Um Lafer MP ano 1977

Além de carro o salão também apresentou barcos e motos antigas, que diversificam o foco do evento
para outros âmbitos de coleção.

Barcos antigos , uma atração à parte Muitas motos antigas marcaram presença no evento

O evento também contou com vários estandes de revistas, lojas de miniaturas, oficinas de restauro e de
modificação de carros, memorabilia, etc. Além de uma praça de alimentação.
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Um estande para quem estava procurando uma

bicicleta antiga

Até bombas de gasolina antigas e cabines de telefone

inglesas podiam se compradas no evento

Houve até um leilão de veículos, mas o horário escolhido para esta parte do evento, sexta-feira às 15h00,
não agradou a todos por dificultar o comparecimento de compradores...

Vamos esperar que no ano que vem este evento evolua mais ainda e que a participação seja sempre
crescente com qualidade cada vez melhor.

As fotos deste artigo fazem parte de um lote de 160 que podem ser vistas no seguinte álbum do Flickr
tiradas por mim:

http://www.flickr.com/photos/gromow/sets/72157632102652685/

O excelente fotógrafo de carros, Luiz Kessler cobriu o SIVA 2012 também no domingo e seu excelente
trabalho pode ser visto no seguinte álbum do Flickr com 510 fotos de alta resolução:

www.flickr.com/photos/luizkessler/sets/72157632098879378/

Com isto esta matéria oferece uma gigantesca cobertura fotográfica com 670 fotos, o que permite uma
análise muito detalhada do que foi apresentado no SIVA 2012.

Texto: Alexander Gromow 
Fotos: Alexander Gromow e Luiz Kessler

Comentários (15)
Classificar por: Data  Classificação  Última Atividade

· 121 semanas atrás

Belissima matéria, com lindas fotos. Concordo com o Mestre Gromow. 
Esse evento tem tudo para ser um dos mais importantes do País. 
São Paulo, capital merece e tem que ter um Salão de acordo com a sua tradição em
carros antigos e colecionadores de peso, com quantidade e qualidade. 
Uma boa organização, com as pessoas certas, nos lugares certos e poderemos fazer
uma festa para agradar a todos os antigomobilistas. 
Parabens mais uma vez ao Maxicar, pela ampla cobertura.

· 121 semanas atrás

Só um comentário: SHOW!!!

· 121 semanas atrás

"Acima um raro Horch...": é um Hupmobile, carissimos! Corrijam esta gafe!!! Na mesma
montagem tem um Cadillac, mas o ano não é 1931: é de 1918!!!...

1 resposta · ativo 121 semanas atrás

· 121 semanas atrás

Caro João Simonetti, 
Grato pelas correções que estão certas em parte. 
Quanto ao carro que você identificou como Humpmobile foi motivo de uma pergunta
feita a uma das pessoas co espaço JORM que disse que o carro era um Horch - Eu
inclusive questionei o fato e disse é uma das marcas que formaram a Auto Union - e
a tal pessoa acenou afirmativamente. Como colocado na matéria os carros não
tinham identificação, aliás uma grande pena. 
Já o Cadillac da foto realmente não é 1931, que foi um engano, tampouco é um
1918, pela placa colocada a frente do veículo é um 1916. Para que não restem
dúvidas neste caso veja a foto deste carro de um outro ângulo:
http://img713.imageshack.us/img713/8346/sam4862.j... 
Agradeço a seu alerta que valoriza o nosso trabalho, pois permite acertar estes dois
itens.

· 121 semanas atrás

Para um salão internacional achei o evento muito fraco. Observei varios carros
empoeirados. Faltaram muitos carros nacionais importantes. Enfim esse salão tem que
melhorar muito na minha opinião.

22 pessoas curtiram isso. Seja o primeiro entre seus amigos.Curtir Compartilhar
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· 121 semanas atrás

Estive lá e esse evento é realmente maravilhoso, cada máquina mas linda que a outra,
quem não foi perdeu mas ano que vem tem mas, e tomara que com as máquinas que
faltaram esse ano, não percam !!! 

Alexandre Gromow, parabéns pela exelente matéria, gostaria apenas de uma pequena
correção, a Brasilia 4 portas não é 1978 e sim 1980, a que estava ao seu lado de 2
portas é a 1978. 

Abraços a todos. 

Alexandre Thomaz 
Nictheroy Clube de Veículos Antigos

2 respostas · ativo 121 semanas atrás

· 121 semanas atrás

Salve Alexandre Thomaz, 
Grato pela informação. Conforme eu comento na matéria a identificação dos veículos
continua sendo um ítem a melhorar, NA elaboração da matéria foram usdas fotos de
onde se pode retirar dados como a seguinte:
http://farm9.staticflickr.com/8477/8218291289_fec... tirada pelo Luiz Kessler. Eu fotografei
este carro só de trás e sem a placa. A disposição da placa na foto causou o
problema. 
Um grande abraço 
Alexander

· 121 semanas atrás

Olá Alexandre Gromow, eu vi essa foto e imaginei que fosse isso porque a placa
de identificação da 4 portas estava do outro lado do carro. Mas uma fez
parabéns. 

Grande Abraço 
Alexandre Thomaz

· 121 semanas atrás

Tudo bem GromoW! Sua matéria é muito importante para os que não puderam ir á este
Salão, mas que tem o antigomobilismo dentro de si! Eu mesmo, sou um deles! 

Valeu!

· 121 semanas atrás

Show de bola este evento, mais fotos em www.cargarage.com.br

1 resposta · ativo 121 semanas atrás

· 121 semanas atrás

Olá Valter Salvi, 
Fomos lá conferir o seu trabalho, parabéns. 
Alexander

· 120 semanas atrás

Caro Gromow, 

Parabéns pela sua cobertura do salão. Ilustrada com uma grande quantidade de fotos.
Pelo que pude entender do seu relato, esse evento tem vários pontos ainda para
melhorar. Por que os Fuscas e as Kombis mais antigos não estavam expostos neste ano
? Eles vão em outro salão ? 

Abraços !!! 

Fleming

· 120 semanas atrás

Olá Alxexander é com muita tristesa que escrevo de um assunto em que estou em
estado de choque até agora sem saber o que falar nem o que fazer perdemos um
grande amigo pra mim um irmão mais velho que neste evento expos varios carros
inclusive o malzoni, o uirapuru dentre alfas e outros estou falando do Fabio meu
companheiro de tantas corridas Brasil a fóra um vasio muito grande que DEUS te receba
de braços abertos meu irmão

1 resposta · ativo 120 semanas atrás

· 120 semanas atrás
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Nome Email Website (opcional)

Comentar como Visitante, ou logar:

Mostrar junto aos seus comentários. Não mostrado publicamente. Se você tem um website, linke para

ele aqui.

Enviar Comentário

Caro Luiz Henrique Kliem, 
Compartilho com você o estado de choque e aprofunda tristeza pela morte do
Stienbruch. Eu gosto de moto, mas evito andar, pois acho que São Paulo não é uma
cidade para duas rodas, de modo algum. O acidente devido ao estouro do pneu
dianteiro é uma tragédia, pois ainda em saber que foi uma questão de tempo e de
atendimento - pois, quem sabe ele ainda estaria conosco que a ruptura da artéria
devido à fratura da clavícula tivesse sido detectada imediatamente. 
Que ele descanse em PAZ...

· 120 semanas atrás

SHOW DE BOLA!!!!

Postar um novo comentário

Assinar Nada
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