
um galpão de 400 metros quadra
dos em São Caetano do Sul, dois 

homens fazem as vezes de linha de 
montagem. Enquanto Tiago de Carli, 
de 26 anos, segura a porta e o corpo de 
uma geladeirajá pintados, seu assisten
te faz a solda para fixar as duas partes. 
Após dois dias de trabalho pesado sai 
do forno (num sentido metafórico, é 
claro) mais um refrigerador da Adelia 
Works. Inaugurado em 15 de março, o 
lugar produz artesanalmente no máxi
mo 30 geladeiras "antigas" por mês. 

O showroom, que fica na própria fá
brica, tem três modelos à venda, nas co
res branca, vermelha, azul, verde e ama
rela: Olívia (50 litros, R$ 2,5 mil), Mar
garida (180 litros, R$ 3 mil) e Aurora 
(300 litros, R$ 3,5 mil). Para batizá-los, 
Carli buscou nomes que soassem como 
de vovós; já o nome da fábrica veio dos 
pinguins de adélia, típicos da Antártica 
e fonte de inspiração para os célebres 
pinguins de geladeira. Ex-publicitário, 
ele começou a consertar e restaurar re
frigeradores antigos há quatro anos, 

como hobby. Emjulho de 2009, montou 
um blog sobre o tema, o vadevintage. 
wordpress.com. Como o resultado do 
restauro nem sempre ficava idêntico ao 
original, Carli resolveu produzir seus 
próprios modelos. 

"Desenvolvemos peças pesquisando 
as antigas, terceirizamos a fabricação de 
algumas partes e montamos tudo aqui", 
diz. Paredes mais grossas do que refri
geradores convencionais e o uso de pa
rafusos permitem que motor, termosta
to e isolamento térmico sejam trocados 
quando necessário, como se fazia anti
gamente. O jeitão retrô, porém, esconde 
um recurso com os quais nossas avós 
nunca sonharam. Os três modelos po
dem ser transformados em adega. Para 
isso, basta mudar a temperatura num 
controle digital e adaptar prateleiras 
para garrafas de vinho (cabem seis na 
Olívia, 50 na Margarida e 70 na Aurora). 

ADÉLIA WORKS R. São Francisco, 312, 
São Caetano do Sul, tel. 2762-2994. 
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http://wordpress.com
Text Box
Fonte: Época São Paulo, São Paulo, n. 50, p. 19, jun. 2012.




