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Animado coquetel marcou a noite de

sábado

• COBERTURA

6° Encontro AVA de Veículos Antigos - Juiz de Fora, MG

Uma bela festa da solidariedade

Estacionamento do
Hipermercado Carrefour,
Juiz de Fora-MG,
domingo, meio dia. Um sol
maravilhoso e a
temperatura por volta de
25 graus em pleno inverno
emolduravam a atmosfera
de alegria e solidariedade.
Depois de dois dias de
cobertura, a equipe do
Portal Maxicar, procura
Jorge Levi, presidente da
AVA para colher algumas
informações adicionais
para produzir esta matéria.
Meio desconcertado, mas
radiante de satisfação,
“Borboleta” — como é
chamado Levi por sua
legião de amigos – nos
informa que faltaram kits
do evento para atender a
todos os inscritos. Só nos restou dar-lhe os parabéns!

Este episódio ilustra bem o tamanho sucesso alcançado pelo 6° Encontro AVA de Veículos
Antigos, ocorrido neste último final de semana, dias 23 e 24 de junho. Foram mais de 400
automóveis oficialmente inscritos!

Já no sábado, dia em que a quantidade de participantes é
sempre menor, devido a compromissos pessoais de muitos
expositores, o número de automóveis já ultrapassava 300 e a
presença de público era muito expressiva.

Na mesma noite, a Associação de Veículos Antigos
ofereceu aos expositores uma animada festa no Sport Clube
Juiz de Fora. O coquetel, delicioso e muito bem servido,
ficou por conta do Paola Bullet. Os convidados lotaram o
salão e dançaram a valer ao som de duas bandas que
agradaram em cheio: uma especializada em rock dos anos
60, a outro em MPB e rock contemporâneo. Durante o
coquetel, Jorge Borboleta foi homenageado por Rodolfo
Passos, representante da Associação de Carros antigos de
Nova Friburgo-RJ. Houve também o sorteio de diversos

brindes, oferecidos pelos patrocinadores.

No domingo a festa atingiu seu ponto alto. Juntaram-se aos veículos já expostos no sábado, às
caravanas vindas de diversas cidades da “fronteira” Minas Gerais/Rio de Janeiro, ocupando todos
os espaços do pátio de eventos do Hipermercado Carrefour: Barbacena, Leopoldina, Conselheiro
Lafaiete, São João Del Rei, Belo Horizonte, para citar algumas do lado MG. E Petrópolis,
Teresópolis, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Paraíba do Sul, Três Rios, Volta Redonda e Niterói,
do lado RJ.

Também no domingo, um momento emocionante: a organização do evento presta uma merecida
homenagem aos senhores Domingos Peloti e Felício, dois pioneiros antigomobilistas de Juiz de
Fora.

Todo o alimento não perecível arrecadado com as
inscrições, cerca de 2 toneladas, foi doado à
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE do município. A praça de alimentação —
cujos preços baixos e qualidade se destacaram —
também ficaram a cargo de entidades assistenciais.
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Whippet 1926: o mais antigo do evento

O Portal Maxicar cedeu imagens em vídeo e uma
reportagem sobre o evento à TVB, afiliada do SBT
em Campinas-SP, para matéria do Carlos Cunha
Show. O programa, especializado em automóveis e
automobilismo, é exibido todos os sábados e tem
apresentação do campeão brasileiro de Stock Car
Light, Carlos Cunha.

A equipe do Portal Maxicar agradece a acolhida de
Jorge Borboleta, Salomão e demais membros da
Diretoria da Associação de Veículos Antigos de Juiz
de Fora e parabeniza por mais esta edição de uma
festa que é um ótimo exemplo de como é fácil e
gratificante conciliar antigomobilismo e assistência
social.
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