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1 - ARTIGO SOBRE MANUEL DE TEFFÉ EM REVISTA ITALIANA 
 
Em janeiro de 1929, a revista “Sport Fascista”, dirigida por Lando Ferretti, publicou um artigo sobre o 
automobilista brasileiro Manuel de Teffé, com o título de “A exportação automobilística italiana no Brasil”. 
O artigo tratava do desenvolvimento do automobilismo no Brasil, sugerindo a possibilidade de ser 
estabelecida no Brasil uma fábrica de automóveis.  
 

 
 

2 - GP NACIONAL ARGENTINO 
 
Como tinha acontecido nos dois anos precedentes, o brasileiro Irineu Corrêa, com total apoio da 
Studebaker do Brasil, seguiu para Buenos Aires, pelo navio Highland Price, a fim de participar do GP 
Argentino.  
A prova foi disputada nos dias 25, 26 e 27 de janeiro, por 33 carros, sendo dividida em três etapas: Moron 
(Buenos Aires) – Rosário; Rosário - Córdoba; e Córdoba – Moron (Buenos Aires). 
Na primeira etapa aconteceu um acidente fatal: quando estava a cerca de 4 km da Estação Ferroviária de 
Arrecifes, o piloto Paris Giannini capotou o seu Graham Paige, falecendo no local do acidente, juntamente 
com seu companheiro Dino Papini. O carro do piloto argentino vinha em alta velocidade, quando ao 
contornar uma curva acabou saindo da pista e capotando. 

 



A etapa foi vencida por Juan Gaudino (Chrysler), com o tempo de 3h24m12s8, ficando em segundo lugar 
Raul Riganti (Hudson); em terceiro Irineu Corrêa (Studebaker); em quarto Carlos Zatuszek (Mercedes); em 
quinto Américo Marocchi (Studebaker); e sexto Joaquim Blanco (Jordan). 
O piloto Raul Riganti foi o primeiro na segunda etapa, disputada entre Rosário e Córdoba, no tempo de 
3h35m14s8,ficando em segundo lugar o brasileiro Irineu Corrêa, com 3h41m29s; em terceiro Domingo 
Bucci, com 3h49m46s; e em quarto Carlos Zatuszek, em 3h56m05s. Com esse resultado, Irineu passou do 
terceiro para o segundo lugar na soma das duas primeiras etapas. 
Na etapa de Rosário a Moron o brasileiro enfrentou problemas, tendo sofrido nove furos de pneus, além de 
problemas de motor. Ainda assim, terminou em quarto lugar, ficando em primeiro Raul Riganti, seguido por 
Juan Galdino e Joaquim Blanco. Nessa etapa, o carro de Zatuszek teve que abandonar a prova. 
 

 
 
 
 
 
 
 



PROVA: GP do Automóvel Clube Argentino (GP Nacional) 
LOCAL: Em estrada, largando em Moron (Buenos Aires), passando por Rosário, Córdoba, Rosário e com chegada em Moron. 
DATA: 25 A 27/01/1929 
DISTÂNCIA: 1.507,590 km 
TEMPO: 14h13m43s4 
MÉDIA: 105,954 km/h 
LARGADA: 33 carros 
CHEGADA: 11 carros 

P PILOTO PAÍS CARRO CC TEMPO MÉDIA 

1º Raul Riganti ARG Hudson Adaptado 3.474 14h13m43s4 105,954 

2º Juan Gaudino ARG Chrysler Adaptado 5.068 15h26m53s8 97,590 

3º Joaquim Blanco ARG Jordan Adaptado 4.401 16h20m56s8 92,212 

4º Irineu Corrêa RJ Studebaker Adaptado 5.131 16h22m43s4 92,013 

5º Castulo Hortal ARG Studebaker Adaptado 5.478 16h46m20s6 89,854 

6º Pedro Lanata ARG Studebaker Adaptado 5.478 17h20m09s8 86,963 

7º Mariano de La Fuente ARG Stutz Adaptado 4.708 17h43m57s4 67,987 

8º Faustino Corbella ARG Hupmobile Adaptado 4.402 18h21m02s2 82,155 

9º Ernesto Blanco ARG Reo Flying Cloud Adaptado 4.080 19h05m34s6 78,961 

10º Fernando Nery ARG Studebaker Adaptado 3.364 19h46m21s4 76,246 

11º Paulino Furió ARG Gardner Adaptado 4.169 19h52m14s6 75,870 

AB Carlos Zatuszek ARG Mercedes Benz K Omnibus 6.789     

AB Carlos Noni ARG Studebaker Adaptado 5.478     

AB Clemente de la Fuente ARG Chrysler Adaptado 5.068     

AB Domingo Bucci ARG Hudson Adaptado 4.736     

AB Juan Zerba Balbi ARG Reo Flying Cloud Adaptado 4.080     

AB Juan Cazeneuve ARG Hupmobile Adaptado 4.402     

AB Alberto Saluzzo ARG Stutz Adaptado 4.708     

AB Lalo Destefano ARG Bugatti T35 1.991     

AB Gregório Perez ARG Lancia Lambda S4 2.370     

AB C. Sigrand ARG Graham Paige Adaptado 4.719     

AB A. Colquhoum ARG Graham Paige Adaptado 4.719     

AB Félix Álvarez ARG Graham Paige Adaptado 4.719     

AB H. Peralta Thorp ARG Studebaker Adaptado 4.729     

AB Américo Marocchi ARG Studebaker Adaptado 5.131     

AB Francisco Cantagalli ARG Stutz Adaptado 4.708     

AB Mariano Blanco ARG Mercedes Benz 28/95 6.789     

AB Paris Giannini ARG Graham Paige Adaptado 4.021     

AB Andrés Rossi ARG Ford T Adaptado 3.300     

AB A. Dorso ARG Ford T Adaptado 3.300     

AB Juan Zerba Balbi ARG Auburn Adaptado 4.394     

AB L. Rossi ARG Nash Adaptado 3.671     

AB Jorge Perín ARG Bugatti T35C 2.262     

AB Ernesto Zanardi ARG Alfa Romeo RL 2.994     
 

3 - RAID RIO DE JANEIRO – NOVA YORK 
 
No dia 1º de março chegou em Nova York o automobilista José Mário Barone, que partiu do Rio de Janeiro, 
ao volante de um Studebaker Light Six 1922, dois anos antes. 
A aventura durou dois anos e dois meses para percorrer 32.000 quilômetros, atravessando nesse percurso 
as três Américas. 
Barone foi recebido pelo prefeito de Nova York, Sr. MacKee, pelo juiz Francisco Mancuso, pelo conde 
Robert, e pelo Sr. Paulo Vaccarelli, além de outras pessoas de alta posição social naquele país. 
Barone contava com 34 anos de idade quando terminou a aventura e sua vida já tinha sido submetida a 
uma série interminável de façanhas temerárias. 
Foi motorista na África durante as hostilidades entre a Itália e a Tunísia, quando da primeira guerra 
mundial, aviador italiano; corredor de automóveis em pistas curtas tanto na Itália como na Espanha. 
Antes de se aventurar no “raid” Rio de Janeiro–Nova York, Barone se destacou com o “salto da morte”, que 
consistia em subir por uma rampa a toda velocidade, e projetar-se no espaço, para cair em outra rampa 
colocada a regular distância da primeira, tendo efetuado diversas apresentações no Brasil. 



O carro que Barone utilizou no “raid” foi um Studebaker Light Six de 1922, que fora por ele adquirido em 
1924, tendo percorrido, antes da aventura cerca de 160.000 quilômetros. 
Quando José Mário Barone iniciou sua viagem, levou como companheiro o exímio mecânico Hugo Comelli. 
Partiram praticamente sem dinheiro para as despesas e pretendiam obtê-lo através de exibições, como o 
“salto da morte” e corridas de automóveis. 
A dupla chegou à Argentina 23 dias após sua partida do Rio de Janeiro. Em Buenos Aires, Barone participou 
de uma corrida de automóveis e nessa prova, o mecânico Comelli foi atirado fora do carro, rolando pela 
estrada, tendo morte instantânea. 
Possivelmente, outro teria desistido da aventura nesse momento, mas não foi o caso de Barone, que seguiu 
viagem, então tendo como auxiliar um mecânico de nome Casemiro Scuderoni. 
Sem contar com mapas ou informações, estas conseguidas raramente através dos nativos da região, 
ingressaram no “Chaco”. Por entre os enormes pântanos, se viram obrigados a viajar durante semanas com 
o carro sobre uma jangada por ser impossível a viagem por terra. Num cenário tão inóspito as febres 
começaram a torturar os valentes viajantes. Ainda sem ter opções, foram obrigado a viajar cerca de 150 
quilômetros por um rio de nome Leon, desta vez sem jangada e, embora o rio tivesse pouca profundidade, 
o que permitia a passagem do Studebaker, estava longe de ser uma estrada, fazendo com que o percurso 
fossem feito muito lentamente. 
Ao chegarem à região montanhosa dos Andes, perto de Três Cruzes, os viajantes depararam com uma 
fenda enorme aberta em uma rocha. Demasiado profundo para ser aterrado e largo demais para ser 
improvisada uma ponte, o obstáculo acabou sendo ultrapassado com um “Salto da Morte”. Barone propôs 
ao seu auxiliar, efetuar o salto sozinho, para depois ajuda-lo a atravessar através de uma corda, mas 
Scuderoni não concordou e resolveu que os dois deveriam atravessar juntos. Prepararam como puderam 
uma rampa tosca e perigosa feita com pedras, mato e lama. Recuando o carro para tomar impulso, Barone 
acelerou-o o mais possível, atingindo o Studebaker o cimo da rampa com uma velocidade tal que, quando 
transpôs o abismo, mais parecia um avião que um automóvel, concluindo o salto da forma como Barone 
tinha costume de fazer no seu conhecido salto. 
Transposto o obstáculo, continuaram a marcha, entre rochas e por cima de pedras enormes, seguindo na 
direção de La Paz, na Bolívia. Mas a febre continuava atacando Scuderoni, fazendo com que Barone tivesse 
que dividir a direção com atendimento ao seu mecânico que delirava. Finalmente chegaram a La Paz, mas 
infelizmente tarde demais para salvar a vida de Casemiro Scuderoni, que faleceu vítima da febre adquirida 
no “Chaco”. 
Barone seguiu só em direção a Lima no Peru. O início dessa fase da viagem começou bem, mas, depois de 
Cuzco, o excursionista começou a defrontar com grandes perigos. A distância mais curta era de 
aproximadamente trezentas milhas, mas Barone foi obrigado a viajar 900, pois não existiam caminhos por 
onde o carro pudesse passar. Assim, foram gastos quatro meses para percorrer esse trajeto. Além das 
contrariedades do caminho, Barone teve que ficar atento aos manejos de parte dos nativos dessas regiões 
que tentavam assalta-lo, obrigando-o em algumas vezes a usar um revólver para repeli-los. Ante a ameaça 
se socorreu de outros nativos que foram contratados esporadicamente para o auxiliarem. 
Chegando a Lima, internou-se num hospital para tratar da febre que ainda o perseguia, onde permaneceu 
durante 15 dias. 
A viagem foi reiniciada, e Barone, a partir de então, contando com um novo mecânico, que tinha o nome de 
Eugene Orcesi. 
O novo percurso, de 200 milhas, foi ainda mais penoso. Montanhas enormes, cortadas por imensas 
barreiras, obrigando-os a uma velocidade lenta e perigosa. O maior perigo era a constante ameaça de 
desmoronamento de barreiras e deslizamento do carro na pista escorregadia. Guayaquil, Via Flores, 
Guaraná, Guarandu, Amabata e Quito, no Equador foram lentamente atravessados pelos dois aventureiros 
com seu velho Studebaker. 
Próximo à Altaquer, uma enorme avalanche de terra desabou sobre eles, atirando o Studebaker para a 
encosta da montanha. Barone felizmente sofreu ferimentos superficiais, porém seu companheiro Orcesi 
ficou muito ferido, correndo risco de vida. Em busca de socorro, Barone subiu à pé a montanha, 
percorrendo cinco milhas até chegar a um pequeno povoado. Na localidade não havia médico e Barone 



encontrou apenas um padre que foi com ele até onde estava seu companheiro. Infelizmente, ao chegarem 
ao local já o encontraram sem vida. Pela terceira vez na viagem, Barone sepultava um seu companheiro. 
O automóvel, quase totalmente enterrado, não podia ser retirado completo de onde se achava e assim, 
Barone foi obrigado a desmontá-lo com a ajuda de nativos da região para ser levado até o povoado, onde 
foi novamente montado, com as ferramentas que levava e com o auxílio de um ferreiro do local, podendo, 
tempos depois reiniciar a viagem. 
Em Cali, na Colômbia, Barone encontrou outro mecânico e juntos prosseguiram a viagem, vendo-se várias 
vezes forçado a abrir passagem através de mato fechado, chegando finalmente ao Panamá, onde foram 
informados que o automóvel somente poderia seguir adiante embarcado. 
Esse fato deixou Barone muito desanimado, pois embarcar o automóvel não fazia parte do seu programa. 
Após muita negociação, conseguiu que o carro trafegasse pela linha férrea, equipado com rodas especiais 
para seguir pela estrada da “Panamá Railroad Company”, com as características de trem especial, com 
condutor e assinalado com bandeiras. Foi uma dos melhores trechos da viagem, com Barone afirmando 
que fizeram uma ótima viagem correndo regularmente. 
Atenas, Esparta, Barranca e Punta Arenas, na Costa Rica foram outros pontos passados por Barone, num 
percurso de mais de 810 quilômetros, com grande parte da distância percorrida com um burro à frente do 
carro para evitar atoleiros. As mesmas dificuldades ocorreram em São Salvador até chegarem à Nicarágua 
onde, farto das dificuldades, o mecânico desistiu de prosseguir a viagem, continuando Barone então 
sozinho. 
Nesse país, Barone encontrou homens armados que se diziam soldados de Saladino. Um deles disparou sua 
arma contra Barone, felizmente sem o acertar. O volante respondeu com seu revolver ao mesmo tempo em 
que acelerava o carro. A estrada terminava pouco depois e Barone acabou aprisionado. O bando tirou-lhe o 
pouco de dinheiro que possuía e arrancaram suas roupas, inclusive as calças que acabaram sendo 
devolvidas depois de muitos pedidos, porque estavam muito velhas. 
Após um tempo de retenção, deixaram-no seguir viagem, e Barone logo adiante se encontrou com tropas 
norte-americanas que lhe forneceram alimentos roupas e conselhos. O comandante lhe disse: “Se você 
chegou ileso até aqui procederá como louco se persistir em seguir por terra. Se deseja chegar a Nova York 
são e salvo, tome um navio”. 
Durante vários dias, Barone teve que aguardar a remessa de fundos pedidos por telegrama e, logo depois 
de se despedir dos americanos, seguiu, com o carro, num pequeno barco, em curta viagem até à costa de 
Ampala em Honduras, onde terminou a travessia marítima. 
Enquanto os americanos julgavam que Barone seguia de barco para Nova York, este novamente se internou 
com seu Studebaker pela mata acompanhado de Alfredo Massi, seu amigo de longa data, que encontrara 
em São Salvador. 
Assim, seguiram os caminhos pelas montanhas, passando por Guatemala e Pijapirea até chegarem ao 
México, onde encontraram soldados das forças federais e rebeldes. Barone tomou orientação com eles, 
dizendo que pouco lhe interessava se o homem era liberal ou conservador, o que interessava eram as 
informações sobre o melhor caminho a seguir. 
Em Tapachula, no México, Barone encontrou o seu último mecânico na viagem, o Sr. Harry Knauff, um 
americano da Filadélfia. Este, quando tomou conhecimento que Barone seguia para Nova York, insistiu em 
fazer-lhe companhia, elencando um sem número de razões para convencê-lo, dizendo que ninguém, além 
dele, estava em condições de auxiliar tão bem. 
Knauff era excelente mecânico e tinha 22 anos, estando em condições de suportar os rigores da viagem. 
Além disso, falava inglês o que era importante ao chegarem aos Estados Unidos. 
Chegaram à fronteira e entraram nos Estados Unidos por Laredo, Texas e seguiram o caminho que passava 
por Oklahoma, Missouri e Illinois, chegando à cidade de South Bend, local onde anos atrás tinha sido 
construído o carro Studebaker em que viajavam. Foram recebidos pelos representantes da Studebaker e 
em seguida seguiram, pela estrada Lincoln até o final da marcha em Nova York 
A fase nos Estados Unidos foi a melhor da aventura, sem riscos num país que já era desenvolvido naquela 
época. 
 
 



4 - MILLE MIGLIA 
 
Embora o jornal italiano “Il Messagero” tivesse publicado artigo afirmando que: “O Sr. Manuel de Teffé, tão 
simpaticamente conhecido nas rodas automobilísticas romanas e italianas, correria em Milão, na corrida de 
1.000 milhas, e ajuntaria outra notável proeza às muitas já realizadas”. O volante brasileiro acabou não 
participando da prova uma vez que o motor do seu carro não ficou pronto, embora conste da lista de 
inscritos. A prova que, disputada nos dias 13 e 14 de abril, foi vencida por Giuseppe Campari ao volante de 
um Alfa Romeo 6C 1750, que gastou 18h04m23s0. Em segundo lugar chegou Giuseppe Morandi (OM) e em 
terceiro Achille Varzi (Alfa Romeo 6C 1750). 
 

 
5 - RAID RIO-SÃO PAULO EM TERCEIRA MARCHA 

 
No dia 3 de julho foi empreendido um “raid” automobilístico entre Rio de Janeiro e São Paulo, pelo Sr. 
Amadeu Saraiva, em um automóvel Chevrolet, utilizado durante todo o percurso apenas a terceira marcha. 
Para a aventura, o câmbio do automóvel Chevrolet, de 6 cilindros, foi bloqueado na terceira marcha e dessa 
forma partiu do Rio de Janeiro às 9 horas e 45 minutos, chegando à capital paulista às 19 horas e 35 
minutos, consumiu 65 litros de gasolina e um quarto de litro de óleo, com uma média de mais de 8 km/litro 
de combustível. 
 

6 - CLUBE BANDEIRANTES DO BRASIL 
 
Em assembleia de 17 de julho, a diretoria do Clube ficou assim constituída: presidente: Adestano Porto 
d’Ave; membros: Nestor de Figueiredo, Firmino de Borba, Torres Guimarães, Frederico Villar e Gustavo 
Barroso; Conselho fiscal: Marques Porto, Gregório da Fonseca, Santos Rocha, Braz da França Velloso e Luiz 
Lyra. 
 

7 - PROVA DE RESISTÊNCIA DO FORD MODELO “A” 
 
No dia 20 de julho foi iniciada uma prova de resistência com um Ford Modelo “A”, sob a condução dos Srs. 
Affonso Cassiano e Ernesto Martins. A proposta era manter o carro em funcionamento durante 120 horas, 
utilizando-se para tal os trajetos: S. Paulo – Rio – S. Paulo; S. Paulo – Ribeirão Preto – S. Paulo; S. Paulo – 



Casa Branca – S. Paulo; e S. Paulo – Bragança – S. Paulo. As 120 horas foram completadas no dia 25 de julho 
e os pilotos resolveram aumentar o recorde e continuaram a odisseia. No dia 29, depois que completaram 
200 horas e 25 minutos, resolveram dar por encerrada a prova, sem que o carro apresentasse qualquer 
problema e estando em condições de continuar. 
 

8 - PROVA DE RESISTÊNCIA DO CHEVROLET 6 CILINDROS 
 
Em contraponto ao teste efetuado pelo carro Ford Modelo “A”, foi iniciada em 10 de agosto uma prova de 
resistência com um carro Chevrolet de 6 cilindros. O trajeto escolhido incluiu a saída de S. Paulo com 
destino ao Rio de Janeiro, Petrópolis, Juiz de Fora, Rio de Janeiro e S. Paulo. Além desses locais, o carro 
apelidado de “Pássaro Amarelo” fez incursões pelo interior do Estado de São Paulo, pilotado por Arthur 
Barone, Olympio Fernandes, Francisco Braz e Guerino Belli, tendo atingido mais de 1.050 horas sem 
desligar o motor, superando amplamente o recorde estabelecido pelo Ford “A”. 
 

9 - NO ACIDENTE DO AVIÃO ANHANGUERA, FALECEU O ESPORTISTA MANECO LACERDA 
 

No dia 21 de agosto de 1929, a cidade de São Paulo foi abalada pelo acidente 
ocorrido com o avião “Anhanguera”, da Força Pública Paulista, no qual faleceu 
Maneco Lacerda. Manuel de Lacerda Franco, o Maneco, à época Deputado 
Estadual, foi um dos maiores incentivadores do esporte nacional nos anos 1920, 
se destacando não apenas em participar de eventos automobilísticos, mas 
também no hipismo, boxe, atletismo, futebol, etc. Maneco era também 
instrutor de voo e foi nessa atividade que acabou perdendo a vida. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 - PROVA DE RESISTÊNCIA DO WHIPPET 
 
Dentro da onda de testes de resistências de automóveis, no dia 19 de agosto foi a vez do esportista Emílio 
Santoro, na companhia do seu filho Orlando Santoro, iniciar uma maratona semelhante às efetuadas 
anteriormente. Eles percorreram as estradas do Rio de Janeiro e São Paulo, sem desligar o motor do seu 
Willys Whippet. Depois de 1.124 horas e 23.907 quilômetros percorridos, Santoro bateu os recordes 
anteriormente estabelecidos. 
 
 
 
 
 



11 – COPA TÚLIO LEONARDI - ITÁLIA 
 
No dia 13 de outubro foi disputada a 10ª edição da Copa Túlio Leonardi, que foi disputada num percurso de 
14,400 quilômetros, na subida Vermicino – Roca di Papa, em Roma. 
Segundo os jornais da época, Manuel Fangio participou dessa prova ao volante de um Alfa Romeo 6C 1500, 
mas não obteve boa colocação final. 
O vencedor foi Hans Stuck, ao volante de um Austro Daimler. 
 

 
 
PROVA: X Copa Túlio Leonardi (Criterium di Roma) 
LOCAL: Subida de Vermicino – Roca di Papa, Roma – ITA 
DATA: 13/10/1929 
DISTÂNCIA: 14,400 km 
TEMPO: 8m40s8 
MÉDIA: 99,539 km/h 

P PILOTO PAÍS CARRO Nº CC CAT P TEMPO MÉDIA 

1º Hans Stuck AUT Austro Daimler ADR   2.994 C+2.0 1º 8m40s8 99,539 

2º Clemente Biondetti ITA Bugatti T35 14 1.991 C-2.0 1º 8m50s8 97,664 

3º Cesare Pastore ITA Maserati T26M 21 2.495 C+2.0 2º 9m18s2 92,870 

4º Argo Zinnerberg ALE Mercedes Benz SSKL 25 7.069 C+2.0 3º 9m29s4 91,043 

5º Francesco di Sirignano ITA Alfa Romeo 6C 1750 12 1.752 C-2.0 2º 9m39s2 89,503 

6º Luigi Fagioli ITA Maserati T26B   1.981 C-2.0 3º 9m56s4 86,922 

7º Cesare Renzi ITA Bugatti T37   1.496 C-1.5 1º 10m24s2 83,050 

8º Francesco Matrullo ITA Salmson 1100 5 1.086 C-1.5 2º 10m41s2 80,848 

9º Alberto Trivellato ITA Lombard AL4 8 1.093 C-1.5 3º 10m43s6 80,547 

10º Oreste de Maris ITA Fiat 509 13 990 C-1.5 5º 11m40s6 73,994 

11º Giuseppe Rivola ITA Salmson 1100 6 1.086 C-1.5 4º 11m32s6 74,848 

12º Sílvio Felicioni ITA Overland T61 20 2.435 C+2.0 5º 12m23s6 69,715 

13º Vittorio de Haro ITA Alfa Romeo 6C 1500   1.487 T-1.5 1º     

14º Giuseppe Del Bono ITA Alfa Romeo 6C 1500   1.487 T-1.5 2º     

ND Bartolomeo de Bernardis ITA Fiat 509 2 990 C-1.5 6º     



ND Enrico Casolari ITA Overland T61   2.435 C+2.0 6º     

ND Manuel de Teffé RJ Alfa Romeo 6C 1500   1.487 T-1.5 ND     

ND Giuseppe Del Bono ITA Ansaldo 4A   1.981 C-2.0 ND     

ND Fieramosca ITA Alfa Romeo 6C 1500 27 1.487 T-1.5 ND     

 
12 - GENERAL MOTORS DO BRASIL 

 
Em 21 de novembro, a General Motor do Brasil passou a montar os seus veículos nas novas instalações de 
São Caetano do Sul, que foi classificada como uma das mais modernas do mundo. As novas instalações 
foram dotadas de um sistema inédito no Brasil, de proteção contra incêndios, agindo automaticamente 
contra qualquer manifestação de fogo. Nessas novas instalações, a GM passou a ter a capacidade de 
montar até 320 carros por dia. 
 

 
 


