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HISTÓRIA A FERRARI ERA A VENCEDORA NA LE MANS COM SEIS VITÓRIAS CONSECUTIVAS, MAS HAVIA UMA FORD NO MEIO DO CAMINHO...

‘Ford vs. Ferrari’:
pura adrenalina
Longa para apaixonados por carros e
competições automobilísticas está em
cartaz nos cinemas da região

História. Matt Damon e Christian Bale dão
vida visionário ao designer automotivo
americano Carroll Shelby e ao destemido
piloto britânico Ken Miles
Divulgação
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Está em cartaz nos cinemas
da região o longa “Ford vs
Ferrari”, filme para quem
ama carros e competições
automobilísticas.
Na trama, a história real do
designer automotivo americano Carroll Shelby e do piloto britânico Ken Miles, protagonistas de uma das mais

1966

ano em que
se passa a trama; quando
a dupla da Ford lutou para
construir um carro de
corrida revolucionário que
derrotasse a Ferrari, nas 24
Horas de Le Mans, na França

memoráveis histórias da indústria automobilística: quando Ford e Ferrari se enfrentaram em uma disputa dentro e
fora das pistas de Fórmula 1.
Os atores Christian Bale e
Matt Damon interpretam a dupla que abraçou o desafio de
construir para a Ford um carro capaz de derrotar a Ferrari.
“Nosso objetivo não era fazer apenas um filme de corrida, mas um filme que celebra
esses personagens rebeldes
e a profunda amizade entre
eles, forjada no asfalto a du-

zentos quilômetros por hora”,
disse em nota o diretor James Mangold.
Para ele, a busca pela perfeição nesse universo é sempre fascinante. “Uma única
arruela ou correia falhando
ou um segundo de hesitação
pode ser a sua queda”, acredita. “É uma grande alegoria
para quase tudo na vida. Quão
perto podemos chegar em um
momento do nosso triunfo ou
destruição”.
E acrescentou: “espero que
este filme faça as pessoas

pensarem sobre o valor da
amizade, como aquela entre
Ken Miles e Shelby. Atualmente, todos nos tornamos
tão isolados. E aquela foi uma
época em que a tecnologia
não tinha ainda nos roubado a nossa interdependência.
Mais do que carros incríveis
e velocidade, acho que esse é
um filme sobre família, sobrevivência, e como as pessoas
precisam aprender a confiar
em seus amigos com suas
vidas, se quiserem transcender”, finalizou.
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