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Quando pensamos em
buggy, normalmente
pensamos em diversão,
passeios com a família e
com os amigos, trilhas...
Mas o buggy também é
profissão. Também é meio
de vida e muitos dos
planetários são também
profissionais do buggy,
pessoas que levam alegria a
outros, que são
embaixadores de muitos
lugares bonitos do nosso
litoral. 
Já existe até um Projeto de
Lei em tramitação na
Câmara dos Deputados,
para regularizar a profissão
de bugueiro.
A eles, aos bugueiros, o
reconhecimento e o abraço
do Planeta Buggy

MAIS QUE
UM BUGGY,
UMA
PROFISSÃO

OPINIÃO

Buggy Selvagem S 94 do Washington



 
F o t o :  M i n i a t u r a  M a n x

Começou com uma conversa na página do Facebook. O que
poderia fazer parte da lista de presentes para um aficionado por
buggies? E Fuscas, jipes, carros antigos... 
Com muitas sugestões dos planetários, foi montada um post no
site com as possibilidades de presentes para você pedir para o
seu "Papai Noel".
As sugestões vão desde miniaturas de buggies, até enfeites
para o espelho retrovisor, lanternas LED, capa de celular,
adesivos do Planeta Buggy e muitas outras coisas
interessantes.
Depois da página montada, apareceram mais algumas boas
sugestões. Eventualmente, também irão para a página, que é
atemporal. Não precisamos de datas festivas para gostar de
presentes!
Dá uma olhada por lá. Envia o link da página para a esposa, o
marido, os filhos... 
Boas festas!

Em época de
presentes, já sabes o
que pedir para o Papai
Noel?
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PRESENTES PARA UM
MALUCO POR BUGIES



Carlos Alberto Medeiros Correia

José Evilásio Gomes Chaves

Dub
ettu

Bug
ólat

ra

Dubettu era a cara do buggy em Santa
catarina, como diziam seus amigos.
Era um cara com um coração 
enorme, tinha sempre uma bela frase de
apoio e agregava uma turma sem 
igual. Enfim, era um verdadeiro lider! (Daniel
Farina)
 

SAU
DAD

E

O Planeta chora o falecimento de dois amigos em 2019

Evilásio, o Bugólatra para os amigos do
Planeta, era um cara sempre disposto a
apoiar qualquer um, lá no forum do site.
Sempre equilibrado, não descansava
enquanto não encontrasse uma boa
solução para o que perguntavam por lá.
Deixou-nos, mas os ensinamentos dele
vão estar registrados naquelas páginas
por muito tempo, nos quase 5mil posts
que ele colocou (4.999, para ser exato)



Buggies e seus
Parachoques

FerCar Naja One do Chevas
Praia do Cassino - Navio Altair

PARACHOQUES

 

Desde que Bruce Meyers fabricou o

primeiro fiberglass Dune Buggy, os

parachoques são, majoritariamente,

fabricados de tubos metálicos. Às vezes, até

de aço inox, como o Cauype que aparece

no detalhe.

Em alguns modelos, foram utilizados

parachoques de fibra de vidro, alguns

reforçados, outros não. Outros, mais

elaborados, como o Buggy Way, têm

parachoques envolventes, acompanhando

as linhas da carroceria.

Mas todo buggista que se preza quer dar

seu toque pessoal no buggy. E o melhor

lugar para começar é justamente nos

parachoques.

O Planeta Buggy montou uma página

sobre parachoques, mostrando os modelos

mais utilizados e alguns macetes para a

fixação dos mesmos ao chassi.
 

 

Esta página foi montada com o apoio de
muitos buggistas e bugueiros, através da
página do Facebook.

Visita a página e veja em detalhes!

 
https://planetabuggy.com.br/wp/parachoques-em-buggy/
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