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EVENTOS & FATOS

• COBERTURA Ultima atualização:08/07/2013 

XII Encontro AVA de Veículos Antigos – Juiz de Fora, MG

Muito mais que apenas automóveis

560 veículos (ou mais!) lotaram o pátio de eventos do Carrefour

Mais uma vez começamos a reportagem de cobertura com uma impressionante foto panorâmica. Parece até
que a imagem é um repeteco da do ano passado. Mas não é. Este ano a organização do evento teve que
ocupar uma “rua” a mais do pátio de ventos do Hipermercado Carrefour. Ao invés de seis, foram sete.

Mesmo assim, faltou espaço no domingo para receber aqueles mais atrasadinhos, que por vezes tiveram que
ficar aguardando a despedida de alguém que chegou mais cedo para liberar uma vaga. Quando saímos de
Juiz de Fora, por volta da uma hora da tarde, as recepcionistas já contabilizavam 560 veículos inscritos. Não é
pouca coisa não! O olha que o evento continuava até às seis...
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É GRÁTIS!

Gol GT 1.8 , 1986 
Preserva todos os detalhes

originais dessa versão esportiva
R$14.500,00

Porsche 911 (993)
Réplica do renomado esportivo,

fabricada pela CBP. RS60.000,00

Fusca, 1995
“Itamar” da cor da moda, com

somente 25 mil quilômetros. R$
21.000,00

 

 

DécadasDe A a Z Categorias  Ok Modelo:  Ok

http://lrservice.com.br/
http://www.maxicar.com.br/old/literatura/literatura.asp
http://www.maxicar.com.br/old/cronicas/cronicas.asp
http://www.maxicar.com.br/old/parceiros/parceiros.asp
http://www.maxicar.com.br/old/reporter/reporter.asp
http://portalmaxicar.blogspot.com/
http://www.maxicar.com.br/old/calendarioeventos/calendariofixo.asp
http://www.maxicar.com.br/old/albumfamilia/albumfamilia_princ.asp
http://www.maxicar.com.br/old/carrosview.asp?key=5148
http://www.maxicar.com.br/old/xodo/xodo.asp
http://www.maxicar.com.br/old/downloads/downloads.asp
http://www.maxicar.com.br/old/carrosview.asp?key=5165
http://www.maxicar.com.br/old
http://www.maxicar.com.br/old/clubes/clubesbrasil.asp
http://www.maxicar.com.br/old/curiosidades/curiosidades.asp
http://www.maxicar.com.br/old/pecas/pecas.asp
http://www.maxicar.com.br/old/restauracao/restauracao.asp
http://www.maxicar.com.br/old/rodadeamigos/rodaprinc.asp
http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/eventosefatos.asp
http://www.maxicar.com.br/old/clubenews/clubenews.asp
http://www.maxicar.com.br/old/calendarioformnovo.asp
http://www.maxicar.com.br/old/links.asp
http://www.maxicar.com.br/old/pecasprincvende.asp
http://www.maxicar.com.br/old/carrosview.asp?key=5038
http://www.maxicar.com.br/old/pecas/pecas_comprar.asp
http://www.maxicar.com.br/old/calendarioeventos/calendariomovel.asp
http://www.maxicar.com.br/old/colunistas.asp


27/03/2015 Maxicar.com.br - O seu portal de veículos antigos

http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/902840545_Avajf_0713c.asp 2/11

Na praça alimentação, comida gostosa, com preços acessiveis

Num cálculo grosseiro, podemos supor que a Associação de Veículo Antigos de Juiz de Fora angariou esse
ano algo em torno de *2,8 toneladas de alimentos não perecíveis (dados atualizados no box abaixo),
devidamente encaminhados à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). No ato da inscrição,
cada expositor doou cinco quilos.

Na praça de alimentação o encontro
gostoso e o bate papo animado de
velhos (e novos) amigos, vindos das
mais diversas cidades mineiras,
fluminenses e  até paulistas. Muitos
vestindo com orgulho a camisa de seu
clube. Outros “avulsos”, mas não menos
apaixonados pela “causa” dos veículos
antigos. No cardápio lanches gostosos,
de qualidade e a preços justos,
oferecidos por outras duas entidades
assistenciais da cidade: a Associação
dos Amigos ABAN e o Lar de Idosos
Luiza de Marillac.

No sábado a surpresa ficou por conta de
um “flash mob” musical, apresentado por
um grupo de jovens. A idéia foi de
Monique Torga e Welbert Rodrigues e
apresentada por alunos da Academia
Vivence e amigos do grupo. Como todo

“flash mob” que se preze, a apresentação aconteceu de surpresa, entre os automóveis em exposição. A
coreografia e músicas se basearam no clássico “Grease”, filme com os astros John Travolta e Olívia Nilton
John.

Como é já tradição, o XII Encontro AVA de Veículos Antigos trouxe alguns ônibus e caminhões antigos e que
trouxeram muitas lembranças ao público, principalmente aos de Juiz de Fora, já que a maioria dos “pesados”
circulou durante anos pelas ruas cidade, antes da “aposentadoria”. Alguns ônibus faziam linhas locais e os
caminhões eram veículos de firmas. Ao ver o Ford F600, um visitante comentou: “Estou ficando velho mesmo!
Antigamente esse caminhão entregava combustíveis no meu bairro.” O tanque tem como diferencial o fato de
já ser movido a diesel, coisa rara no início dos anos 1960.

Diversos "pesos-pesados" antigos. Em primeiro plano o caminhão-tanque Ford F600 a diesel

O número de importados foi bastante expressivo esse ano. E que importados! Cadillac Eldorado 1967 — o
primeiro com tração dianteira; Cadillac Conversível 1970; Buick Riviera 1966; Pontiac Boneville Conversível
1970; Corvettes 1972 e 1973; Ford Thunderbird 1971; Bel Air 1954/55/56; pick-up Fargo 1951 — marca de
veículos comerciais para exportação da Chrysler; linda, linda Studebaker 1952 — outra pick-up, essa
pertencente ao colecionador Luiz Cláudio Boechat, de Cataguases-MG; Rambler American 440 1965 —
conversível “compacto” fabricado pela extinta American Motors Company entre 1958 e 1969.

Opel Olympia, 1968
Raro, perfeito estado e placa do

ano. R$22.000,00

Karmann Ghia, 1967
Quem nunca sonhou com um
desses na garagem?. Preço

R$55.000,00

Gol GTS 1.8, 1994
Inteiramente original de fábrica.

Perfeito estado

Opala, 1978
Seis “canecos” 4100, com ar

condicionado e direção
hidráulica.R$ 20.000,00

Encontre-nos no Facebook

Portal Maxicar de
Veículos Antigos

4.009 pessoas curtiram Portal Maxicar de

Veículos Antigos.

Plug-in social do Facebook

Curtir
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Em sentido horário: Cadillac Eldorado 1967,  Pontiac Boneville 1970, pick-up Studebaker 1952 e pick-up Fargo 1951

Não é todo dia que se vê um Ford Consul em encontros de carros antigos. Em Juiz de Fora esse ano havia
dois! Na verdade, dois automóveis bastante diferentes, de duas gerações distintas, produzidos pela Ford
inglesa. O primeiro, fabricado em 1952, pertence à fase inicial, que foi de 1951 a 1962. Trata-se de um veículo
para restauração total. A aparência no momento não está lá essas coisas, mas restaurado fica muito bonito.
Tem o estilo semelhante ao Dodge Kingsway e ao nosso Aero Willys “Bolinha”.
O segundo é da segunda fase, que vai de 1972 e 1975 (de 1963 a 1971 o Consul não foi fabricado). É um
modelo mais esportivo que tem GT no nome. Esse está em excelente estado, inclusive com placas pretas.

Acima, o Consul da primeira fase.
Pode dar muito trabalho, mas
prontinho fica bonito

Ao lado o esportivo Consul GT,
fabricado em 1972. O modelo
britânico deixou de ser fabricado
durante 8 anos e voltou totalmente
diferente.
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O veículo mais antigo também foi americano. O Ford Modelo T Touring 1926, conversível de quatro portas
com suas charmosas rodas de madeira, foi recém adquirido pelo presidente da AVA – JF — Jorge Levy
“Borboleta” — no sul do país. Era um velho desejo dele possuir um em sua coleção. Eleito “O carro do Século
XX” por um grupo de jornalistas especializados, nunca é demais lembrar que o T representa uma verdadeira
revolução na forma de se fabricar não apenas automóveis, mas também qualquer produto manufaturado, com
a introdução por Henry Ford da linha de montagem em 1908, o que tornou o processo mais rápido e
consequentemente mais barato. Ao longo de 19 anos foram produzidos mais de 15 milhões de unidades do
modelo.

Diversos "pesos-pesados" antigos. Em primeiro plano o caminhão-pipa Ford F600 a diesel

Uma bela imagem a de cerca de 40 multicoloridos Fuscas perfilados, sem contar com os outros exemplares
espalhados pelas demais “ruas” de evento. Foram bem mais de 50, com destaque para um exemplar
germânico 1953 “Zwitter”, chamado assim por ser um híbrido com a vigia traseira bipartida do modelo 1952
(Split) e o painel mais moderno do 1953 (Oval). Foram fabricados poucas unidades com essa configuração.
Uma curiosidade: Zwitter é uma palavra alemã que significa literalmente “hermafrodita”.

Acima, parte de uma multicolorida
fileira de Volkswagens nacionais,
com mais de 40 exemplares dos
mais variados anos e modelos.

Ao lado, o Fusca 1953 "Switter". As
cores metálicas já estavam
disponíveis na Alamanha na década
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de 1950

Outro nacional com forte presença foi o Opala. O exemplar que mais nos chamou a atenção — não apenas
por ser fora do comum, mais também pelo estado de conservação e interessante história — foi a Caravan
Ambulância 1977. O veículo foi comprado zero km pelo Hospital Nossa Senhora das Dores, de Ponte Nova-
MG, onde serviu durante 30 anos, até se “aposentar” em 2007. Hoje com 96 mil quilômetros rodados, o
veículo se manteve em perfeito estado por ter sido pouco utilizado em seus 30 anos de oficio. 
— Ela era usada só para serviços leves, como o transporte de grávidas. O trabalho “mais pesado” ficava por
conta de uma Veraneio. Nos contou seu atual proprietário, Alexandre Lula. Ela conserva a sirene funcionando,
possui maca e muitos equipamentos médicos, inclusive uma caixa de primeiros socorros do enfermeiro, que
fica acondicionada atrás do banco.

A versatilidade de um dos maiores clássicos nacionais em dois momentos: a ambulância e o carro da família

Ainda falando sobre Opalas, encontramos o jovem Luiz Camilo enquanto ele cuidadosamente encerava seu
1975 marrom metálico. O seis “canecos” com câmbio na coluna de direção foi uma herança de sua avó, que o
comprou zero quilômetro e era extremamente cuidadosa com ele. Depois de sua morte, o carro permaneceu
guardado durante 12 anos. Hoje o Sedan está com 82 mil Kms rodados e Luiz Camilo conserva o presente de
sua avó com o mesmo carinho.

O XII Encontro AVA de Veículos Antigos mostrou um pouco de tudo o que foi fabricado em termos de
automóveis no Século XX no Brasil: modelos dos anos 1960, como os DKWs, os Karmann Ghias, os Gordinis e
as Kombis — destaque para a 1961 de Luxo azul e branca; foras de série como o Miura, o Santa Matilde, o
Puma e até um raríssimo Brasinca 4200 Uirapuru; modelos das décadas de 1970 e 80 como o Chevette, a
Brasília, o Corcel e o Passat; “novos clássicos” como o Kadett GSi e Escort XR3; utilitários como a Rural e a
pick-up F-75 — fabricados inicialmente pela Willys e depois pela Ford; sem esquecer o eterno “top de linha
brasileiro: o Galaxie e os outros modelos de sua “família”.
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No alto a profusão de cromados do "Top de linha brasileiro.  Abaixo os utilitários da Volkswagen e da Willys/Ford

Entre os dois dias do evento (6 e 7 de junho), uma noite de confraternização na Associação Portuguesa. O
Grupo Momentos pôs os (e as) antigomobilistas para dançar. Um dos pontos altos foi uma apresentação
especial de saxofone entre as mesas dos convidados. A Associação de Veículos Antigos de Juiz de Fora
homenageou e foi homenageada pelos representantes dos diversos clubes presentes: Nicteroy Clube de
Veículos Antigos, Fusca Mania de Cabo Frio, Clube Auto Relíquias de São Gonçalo, Rio Minas Clube de
Veículos Antigos, Clube dos Besouros Cinquentões, Clube do Carro Antigo de Bello Horizonte, Veteran Car
Club do Rio de Janeiro, Associação de Veículos Antigos de Paraíba do Sul e Associação Saquaremense de
Automóveis Antigos.

Acima, momento do coquetel de
confraternização, que aconteceu
sábado, na Associação Portuguesa 

Ao lado um show de saxofone entre
as mesas dos convidados
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Logar

Jorge 0

RelatarResponder

Elizete Martins 0

E mais uma vez, o evento foi grande. Não apenas em quantidade de automóveis, mas em detalhes que não
podem ser contatos em números, como amizade, simpatia e solidariedade.

Texto: Fernando Barenco 

Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

Exposição Momentos

Confraternização Panorâmicas

 

Entrega dos donativos � APAE JF

*ATUALIZANDO...

NR em 09/07 - Os alimentos e demais
produtos arrecadados durante o evento
foram emcaminhados na manhã do dia
seguinte, 8 de julho, à Apae. Jorge
Levy, Osmar, Asdrubal e Alessandra
foram recebidos pela presidente Maria
Isabel Marques e suas colaboradoras. O
transporte dos produtos foi uma cortesia
de Transportes Oliveiros.

Foram arrecadados:
- 3.147 kg de alimentos
- 150 litros de óleo de soja 
- 324 ítens de higiene e limpeza

 

 

Comentários (28)
Classificar por: Data  Classificação  Última Atividade

· 89 semanas atrás

Parabéns ao Xará Borboleta. Encontro fantástico, grandioso e muito bem organizado. Valeu a pena sair
de Belo Horizonte, participar e voltar no mesmo dia, já que eu não podia ficar em Juiz de Fora até
domingo. Parabéns ao Maxicar, sempre inovando. Fotos e reportagem sensacionais.

· 89 semanas atrás

Que evento SENSACIONAL, parabéns ao AVA-JF e ao amigo Jorge Borboleta, pelo belíssimo encontro,
tudo perfeito. Sabemos o quanto é trabalhoso os preparativos para organizar um evento nesta
proporção, deixo aqui toda minha gratidão por terem proporcionados a nós antigomobilistas, um
excelente fim de semana. 
Parabéns Fernando e Fátima pela ótima cobertura, lindas fotos. 
Um grande abraço a todos e já estamos aguardando o próximo. 

79 pessoas curtiram isso. Seja o primeiro entre seus amigos.Curtir Compartilhar
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Alexandre Thomaz 0
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HENRIQUE MORAES 0

RelatarResponder

Augusto Mósca 0

RelatarResponder

Ailton Silva 0

RelatarResponder

Edson Lupatini +2

RelatarResponder

Marcelo Bastos 0

RelatarResponder

Alessandra 0

Elizete Martins - presidente - AFUVA-CF (Fuscamania de Cabo Frio)

· 89 semanas atrás

A cada ano que passa, tenho a impressão que esse evento caminha para um dos melhores eventos de
nossa região, alias quando se fala de amizade e clima de confraternização, não tem igual, parabéns
amigo Borboleta e toda sua equipe por essa festa maravilhosa, e ao casal Fernando e Fátima os meus
parabéns pelo show de cobertura, é pode contar o ano que vem estaremos por ai de novo, a família
Fuscamania de Cabo Frio agradece receptividade, um abraço a todos. 
Edson Luiz A Martins

· 89 semanas atrás

Adoramos !! Grande evento organizado pelo Borboleta e sua turma, recepção nota 10, coquetel nota
10, amizade e confraternização nota 1000. 

Abraços 
Alexandre e Patricia Thomaz 
Nictheroy Clube de Veículos Antigos

· 89 semanas atrás

Mais uma vez o grupo AVA-JF se superou. Evento maravilhoso! 
Belo carros, confraternização, muito movimento e simpatia. 
O Borboleta como sempre dando uma aula de organização. 
Sem dúvida o evento mais democrático, agradando a todos os públicos. 
Parabéns! 
Belíssima cobertura do simpático e competente casal Maxicar. Estas fotos panorâmicas são
sensacionais e mostram a verdadeira dimensão deste evento. 
Muito obrigado pela acolhida e até 2014! 
Saudações! 
Henrique Moraes (passat de Teresópolis)

· 89 semanas atrás

É a primeira vez que participamos e achei sensacional. Parabéns Jorge e Turma da AVA JF pela
organização, simpatia e pelo clima de confraternização que foi criado durante todo o evento. 
Parabéns Fátima e Fernando, foi genial a cobertura do Portal Maxicar. Só através dessas fotos é que
dá pra ter uma dimensão exata do tamanho do evento!!! 
Voltaremos ano que vem !!!! 
Abs 
Augusto Mósca - Nictheroy Clube de Veículos Antigos

· 89 semanas atrás

Gostaria de mais uma vez parabenizar o meu amigo Borboleta pelo maravilhoso evento,com certeza o
melhor evento que paticipei este ano até a presente data.A Diretoria do Clube dos Besouros
CInquentões em nome de seu Presidente e de seu vice-Presidente agradece pelo convite e parabeniza
a Maxicar pelo lindo trabalho desenvolvido e pela grande cobertura . Ao casal Fernando e Fátima os
nossos sinceros parabéns. 
Ailton de A.Silva -Presidente - Luiz Aguiar Vice-Presidente.

· 89 semanas atrás

Mais um ano de sucesso, conseguido através do esmero e dedicação da equipe AVA JF em prol do
antigomobilismo de Juiz de Fora e região. 
Parabéns a todos envolvidos direta e indiretamente pelo belíssimo encontro, mostrando que podemos
aliar quantidade com qualidade, mostrado pelas lentes mágicas do casal Fernando e Fatima do Portal
Maxicar. 
Grande abraço 
Edson Lupatini 
Antigomobilistas de Leopoldina-MG

· 89 semanas atrás

Elogiar o encontro de autos antigos promovido pela AVAJF, é o mesmo que chover no molhado, o que
se pode dizer é que a cada ano o evento está cada vez melhor em todos os aspectos, isso é
consequência natural das coisa que são feitas com dedicação e com o coração. Este ano infelismente
não pude comparecer, por estar trabalhando aqui em Salvador, ficando um pouco complicado estar
presente, espero muito breve estar participando como sócio da AVAJF e colaborando no que for
possível para manter cada vez mais viva a chama do antigomobilismo. Parabéns Jorginho, Dona Lena e
Lorinho. Abraços. 
Marcelo "BASTOS"

· 89 semanas atrás

Obrigada mais uma vez ao casal Barenco .Graças a Deus , mais um ano de dedicação e trabalho , para
que juntos chegássemos no resultado deste belo evento. Obrigada a todos os que compareceram e
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puderam novamente abrilhantar este final de semana abençoado!!!!! Abraços sinceros a todos!!!!!
Família AVA!!!!!!!!!!

· 89 semanas atrás

Nos os colaboradores da AVAJF , queremos agradecer a todos os visitantes e expositores pela
presença, pois nos somente somos holofotes e bastidores do evento voces são os artistas do
espetaculo sem voces os encontros nao existe , nao adinata montar palanque, fazer praça de
alimentação, fazer trofeu etc, se os artistas nao aparecem, se as estrelas nao estão no ceu, por isso
agradecemos a maxicar pela cobertura, os patrocinadores, mas em especial a Voces os artistas do
antigoautomobilismo, nos apenas montamos uma estrutura para receber de voces todo esse carinho e
dedicação, 
Que DEUS continue a proteger a todos nos do antigoautomobilismo, pois ele nos proporcionou uma
belo final de semana, 
uma grande salva de palmas para DEUS que ele merece obrigado a todos ate 2014 

Ass: Mario Jacometti

· 89 semanas atrás

Grande evento com grandes amigos - é sempre bom estar ai com vocês. Parabéns novamente ao
Borboleta e equipe, por nos proporcionar um excelente domingo. A SCAB como sempre foi na PRESSÃO
MÁXIMA. 

Abs cordiais 
Claudio Mazzoni - SCAB

· 89 semanas atrás

Mais uma festa memorável eternizada pela colenda cobertura Maxicar. Quero, aqui, deixar os meus
agradecimentos, a Deus por nos ter proporcionado este momento de júbilo; ao Casal Fátima e
Fernando Barenco pelo carinho, cordialidade a amizade a todos dedicados; aos organizadores pela
realização não só do encontro de antigomobilistas mas, também, por levar à mesa dos mais
necessitados o sagrado alimento e, finalmente, a todos os colecionadores e admiradores dessas
maravilhosas peças, verdadeiras testemunhas "vivas" da nossa história. Enfim, a todos vocês,
parabéns e MUITO OBRIGADO!!! Abração!!!

· 89 semanas atrás

Parabenizar o AVAJF é muito facil..rsrs 
EXCELENTES eventos.. 
Parabens a Fatima e Fernando pela brilhante cobertura 

Abs 

Familia FuscaPoços www.fuscapocos.com.br

· 89 semanas atrás

Parabéns, grande evento, belíssimos carros, já participei como expositor e visitante, conto os dias a
partir da última feira até a próxima, o termo "feliz como pinto no lixo" aqui tem sentido, grande abraço
a todos e mais uma vez parabéns.

· 89 semanas atrás

Mais uma vez a AVA-JF esta de Parabéns, Evento maravilhoso, Carros maravilhosos e Antigomobilistas
de 1ªCategoria. 
Belo final de semana, Fico triste com quem não pode vir, sem duvida melhor evento do interior
minieiro.... 
Fernando e Fatima obrigado pelo bela cobertura.

· 89 semanas atrás

Deixo aqui mais uma vez , um abração ao amigo Borboleta; o evento organizado por ele e sua equipe é
a demonstração clara do seu slogan "Antigomobilismo com ideal sem distinção social"; este é o espirito
antigomobilista, que permeia esta grande festa, esse maravilhoso final de semana onde nossos antigos
foram coadjuvantes de dias belíssimos de sol e aquele friozinho à noite; e boas conversas em torno
das mesas. 
Caríssimos Fátima e Fernando como é prazeroso ver suas imagens, voces amigos nos transportam de
volta aos bons momentos que passamos - Parabens.

· 89 semanas atrás

Não canso de elogiar o evento. Viajo todo ano 400 km e participo. Parabéns ao Borboleta, parabéns a
todos que, de uma forma ou de outra, organizaram tanta beleza e ajudaram tanta gente com os
alimentos. Penso que sou o antigomobilista de mais longe. Parabéns. Não tenho palavras.
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· 89 semanas atrás

Esqueci de dizer que sou de Boa Esperança, Minas .... e ano que vem vou de novo.

· 89 semanas atrás

Boa noite! 
Gostaria de parabenizar ao AVAJF pelo maravilhoso evento, foi tudo sensacional, tudo muito bem
organizado, tudo muito bem planejado, só quem foi é que sabe, mas gostaria de parabeniza-los ainda
mais, pelo GRANDIOSO EXEMPLO DE HUMANIDADE E SOLIDARIEDADE. Um evento de Veículos Antigos
100% filantrópico (Evento dos Sonhos). Graças a Deus temos condições de termos um hobby como o
Antigomobilismo quando muitas pessoas não tem o que comer. Isso mais uma vez nos prova que
podemos sim, com muita competência, realizar grandes eventos e com qualidade sem cobrar DINHEIRO
dos expositores, vale ressaltar que sem os expositores não existe evento e ainda ajudar a quem
precisa de verdade. Sei a dificuldade que é fazer um evento de Veículos Antigos 100% filantrópico,
mas não podemos abaixar essa bandeira. Parabéns ao Jorge Borboleta e aos demais envolvidos do
AVAJF. 
Ano que vem, se Deus assim permitir estarei novamente com vocês em Juiz de Fora-MG. 
Um grande abraço. 
David Erman - Fiat 147 L - Rio Minas - Macaé-RJ.

· 89 semanas atrás

Venho aqui deixar meu muitíssimo obrigado pela receptividade que recebi por parte da organização
deste belíssimo evento. Parabéns a AVA-JF e o seu representante mais conhecido, nosso querido
amigo Jorge Borboleta, que mesmo muito atarefado em receber e procurando vagas pros veículos
expositores, sempre arruma um tempinho para dar atenção aos antigomobilistas que prestigiam esse
evento. É um evento que faço questão de ir todos os anos. Todos os clubes, todas as associações,
todos os grupos de antigomobilistas deveriam se inspirar neste ideal, que é ajudar os mais
necessitados. Nós, do Fuscamania de Cabo Frio, apoiamos essa ideia. 
Grande abraço. 
Ricardo Carneiro 
Fuscamania de Cabo Frio - RJ

· 88 semanas atrás

Parabéns ao Sr. Jorge Borboleta e toda equipe AVA pelo belíssimo evento que a cada ano vem nos
surpreendendo mais. 
Abraços 
Ronildo - Ubá

· 88 semanas atrás

Parabens Jorginho Borboleta, assim como todos os que participaram diretamente na organizacao do
Evento, foi perfeito e sempre supriendendo a cada ano com novos participantes, hoje considerado o
melhor Evento de Juiz de Fora, estava presente com 3 carros, sucesso.

· 88 semanas atrás

Parabéns ao AVA JF por esse encontro com belos exemplares lotando o estacionamento do Carrefour,
e também queria parabénizar ao Maxicar, a Fatima ao Fernando pela exelentes fotos da cobertura do
evento e colocando também a foto que estou ao lado do meu opalão escrevendo a história do carro
com a família desde já o meu muito obrigado. 

Luiz Camilo 
Nictheroy Clube De Veículos Antigos

· 88 semanas atrás

Parabens AVA JF, pelo maior e melhor encontro de belos exemplares antigos da região.Parabens Jorge
e toda turma pelo empenho.

· 88 semanas atrás

Parabéns a AVA JF pelo evento incrível!!!!!!!! Ficou tudo tão lindo, tão bem organizado!!! 
Este ano, definitivamente superou todas as expectativas!!!!

· 87 semanas atrás

Belissimo álbum de fotos, parabéns pelo encontro. Mário Fernandes - Brasília-DF

· 87 semanas atrás

PARABÉNS AVA-JF POR MAIS UMA VEZ DEIXAR O CARREFOUR SEM ESPAÇO!!! 
PARABÉNS BORBOLETA, PELA BELÍSSIMA RECEPÇÃO A TODOS ANTIGOMIBILISTAS!!!! 
UM ENCONTRO PARA SERVIR DE EXEMPLO!!! 
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