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• COBERTURA Ultima atualização: 18/07/2011 

10º Encontro AVA de Veículos Antigos – Juiz de Fora, MG

Sucesso traduzido não apenas em números
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Desde criança, o interesse pelos autos antigos

O apresentador Sérgio Rodrigues e o conversível de Itamar Franco

Uma imagem panorâmica do evento. Pressione o play para mover a imagem

Dessa vez São Pedro decidiu compensar a chuva do ano passado, oferecendo um maravilhoso fim de
semana ensolarado, contribuindo para que o 10º Encontro Ava de Veículos Antigos fosse um enorme
sucesso. Para lá de satisfeita, a equipe da AVA-JF, contabilizou a inscrição de exatos de 457 veículos
em dois dias de encontro. (Mas que fique registrado: nem a chuva conseguiu atrapalhar a edição do ano
passado!)

E o que é mais bacana: para se inscrever, cada um
dos expositores fez a doação de 5 quilos de
alimentos não perecíveis, somando um total de
2.426 quilos de alimentos, 70 litros de óleo, além
de 150 itens em produtos de limpeza, que foram
doados à Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE) de Juiz de Fora. Dá para
imaginar o quanto é importante essa ajuda para o
trabalho social da entidade...

O evento aconteceu nos dias 16 e 17 de julho, no
pátio de eventos do Hipermercado Carrefour e
contou com excepcional presença de público,
composto principalmente de famílias, de pais e
mães que com uma ponta de orgulho mostravam a
seus filhos como se passeava e viajava de carro no
passado — época em que o trânsito era menos
caótico e violento, os motoristas menos
estressados e apressados e as ruas, lugares mais
seguros. Outros tempos...

A TV Panorama, afiliada da Rede Globo em Juiz de
Fora decidiu esse ano “montar acampamento”
durante o encontro, transmitindo ao vivo do local a
edição do meio dia do jornal MG TV. Apresentada
pelo jornalista (e antigomobilista) Sérgio Rodrigues,
o ponto alto da transmissão foi a presença do
Fusca 1993 que pertencia ao recém-falecido ex-
presidente e atual senador Itamar Franco. O
conversível chegou dirigido por Jorge Patrício, que
foi motorista particular de Itamar durante os últimos
22 anos. Patrício nos informou que no momento o
Fusca está com somente 7.500 quilômetros
rodados e tem ficado em exposição em um

memorial em homenagem a
Itamar no 5º andar do antigo
prédio do Banco de Crédito Real
de Minas Gerais, hoje
pertencente ao Bradesco.

O conversível adaptado pela
empresa especializada Sulam,
foi feito sob encomenda da
própria Volkswagen, juntamente
com dois outros exemplares e,
segundo consta, dado de
presente ao então presidente, por
ocasião do relançamento do
Fusca em 1993. Embora Itamar
Franco afirmasse
veementemente que o carro foi
comprado por ele, já que a
legislação brasileira não permite
que autoridades recebam
presentes.

Outro momento marcante da
trasmissão foi apresentação de
uma Caravan 1978 prateada com

a logomarca da emissora. Para comemorar seus 30 anos, a TV Panorama decidiu fazer uma restauração
leve no automóvel de um antigomobilista local, já que era com veículos idênticos que o canal fazia suas
reportagens na época de sua inauguração.
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Fuscas a perder de vista e os amigos Pedro e Tadeu

Por falar em Fusca, o número de exemplares do besouro este ano foi realmente enorme, tendo
ultrapassado certamente os 100. Para dar maior destaque aos seus, os jovens Thadeu Carvalho Macedo
e Pedro Meurer resolveram inovar um pouco esse ano. Ao invés de simplesmente exporem os Fuscas,
montaram uma especie de “diorama em tamanho natural” reproduzindo um ambiente praiano em plena
Minas Gerais. Com guarda sol, esteira e cadeiras de praia, a dupla posou orgulhosa para a foto.
— Para o ano que vem, vamos ver se conseguimos caprichar ainda mais no cenário — nos contou
Thadeu.

Dodge Charger 1971 e Opala SS 1975: muscle cars brasileiros

Mas a 10ª edição do Encontro AVA de Veículos Antigos não contou apenas com a presença de Fuscas.
Pelo contrário. A diversidade de marcas e modelos foi enorme. Entre os nacionais, destaque para a dupla
Dodge Charger 1971 e Opala SS 4100 1975, dois “musculosos” brasileiros. Lado a lado, duas utilitárias:
a Rural 1977 e a Ford F75 1978. Criadas pela extinta Willys Overland, curiosamente ambas foram
fabricadas pela Ford, que adquiriu a Willys em 1967.

Outra marca extinta, a Gurgel, esteve representada por dois modelos genuinamente nacionais: o BR 800
e o Super Mini, fabricados respectivamente em 1991 e 1992. Lamentavelmente, foi o desenvolvimento
desses modelos o responsável por acelerar a falência da empresa.

Vários Pumas, com o GTS 1973 com bolhas nos faróis em primeiro plano. Á direita, os dois Gurgel e Rural

Bastante variadas também as opções de esportivos brasileiros: Puma GTS 1973 (o último ano com
bolhas nos faróis); Santa Matilde 4.1, com 4 exemplares; Miuras de várias versões; MP Lafers vindos do
Rio de Janeiro e de Cabo Frio; Karmann Ghias, com destaque para o saia e blusa 1966 de Roberto
Frazão.

Corcel, Vemaguet, Fissore, Gordini, Aero Willys, Variant, Chevette, Passat, Galaxie, Dodge Polara e
Variant, foram alguns dos outros modelos nacionais presentes.
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Jeep Canhoneira e Pick-up "Cachorro Louco"

Fiat Moretti: italiano raro

Foi possível ver de perto
algumas viaturas
militares, como o Jeep
GPW 1942 — que devido
ao esforço de guerra foi
fabricado pela Ford —
Dodge Commander
também fabricado em
1942, F85 “Cachorro
Loco” e um curioso Jeep
modelo canhoneira, que
possui uma fenda entre
os dois vidros do
parabrisa, usada para a
instalação de uma
bazuca ou outro
armamento. Mas a tal
fenda foi coberta pelo
atual proprietário,
certamente por questões

práticas. Não é fácil viajar com a ventania batendo no rosto!

Abrindo a ala dos americanos, o colecionador Geraldo Chapinoti não mediu esforços para enriquecer o
acervo do evento e levou três beldades sobre rodas: Ford Thunderbird 1971, Cadillac Eldorado 1967 (com
tração dianteira, quebrando a tradição da marca) e Corvette Stingray 1977, laranja vivo, como um bom
superesportivo. Mas teve muito mais: Ford Tudor 1933 (ao melhor estilo dos tempos de Bonnie & Clyde)
Bel Air 1955 e 1956, um raro Rambler American 440 Conversível 1965, um anabolizado Charger 500
1970, e um bem comportado Ford Fordor 1930, entre vários outros.

Chapinoti e seus belíssimos exemplares norte-americanos

Mercedes-Benz com vários modelos, Volvo PV444 1950, Jaguar XJ6 1974, Alfa Romeo 155 e Morris Mini
1971 foram alguns dos representantes europeus.

Merece um parágrafo à parte um automóvel
raríssimo, mas que não chamou muita a atenção.
O pequeno esportivo Fiat Moretti Targa 850SS
utilizava a mesma plataforma do 850 e era
encarroçado por uma desconhecida empresa
também italiana, que dá nome ao moldelo. O
veículo em exposição é provavelmente o único do
Brasil e está bastante modificado, com mecânica
Volkswagen.

Expositores e seus acompanhantes foram
recebidos em um coquetel na Associação
Portuguesa, que aconteceu no sábado à noite. O
buffet muito bem servido ficou por conta do Palácio
das Festas. A animação foi contagiante, levando
muitos convidados à pista de dança.

A associação de veículos Antigos de Juiz de Fora com certeza está com a sensação de dever cumprido,
devido ao sucesso traduzido não apenas em números, mas também na alegria de expositores e público
visitante.

Texto e fotos: Equipe do Portal Maxicar
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COMENTÁRIOS PARA ESTA MATÉRIA

Data: 18/7/2011
Nome: Papaulo Martins
Email: papaulo@lupavideo.com.br
Mensagem: Fernando e Fátima cada vez melhores mais completos e muito rápidos
também...Parabéns pela cobertura

Data: 18/7/2011
Nome: Ricardo Carneiro
Email: ricardocarneiro4@hotmail.com
Mensagem: Como de praxe, um belíssimo evento. Mais uma vez o Portal Maxicar
fazendo um trabalho de cobertura de evento de excelente qualidade. Rever amigos,
apreciar lindos carros, ser bem recebido, fazer novas amizades, ajudar os
necessitados, coquetel de primeira qualidade, tempo bom, enfim, tudo de bom em um
só evento. A AVA-JF está de parabéns por isso tudo. O carinho e o carisma da
organização é impagável. Esse grupo liderado pelo grande amigo Jorge Borboleta está
de parabéns. Em nome da Associação de Fuscas e Veículos Antigos de Cabo Frio
(AFUVA - Fuscamania) venho aqui deixar o muitíssimo obrigado por tudo. Valeu
mesmo. E se Deus quiser, no próximo encontro da AVA-JF estaremos prestigiando
novamente.
Grande abraço a todos, saúde e paz.
Ricardo Carneiro
Presidente AFUVA - Fuscamania de Cabo Frio - RJ

Data: 18/7/2011
Nome: "PERDODOS NO TEMPO" (Peças p/ Autos Antigos)
Email: taciomolina@hotmail.com
Mensagem: Impossibilitado estar este ano presente parabenizo pelo brilhante evento
principalmente a pessoa do "Jorge Borboleta" que não mede esforços para essa
grande realização e além de um companheiro e amigo , aquele tratamento que lhe é
peculiar.
Jorge , uma simples sugestão , passe esse evento para 3 dias , vai melhorar bastante
o resultado , pois , a manhã do primeiro dia e a tarde do último são mortos e tb.
outros , como eu , que desloco 1.200 km para ir e voltar é pesado.
Parabéns , forte abraço do amigo
Tácio Molina
"PERDIDOS NO TEMPO" (Peças p Autos Antigos)
Teófilo Otoni , M.G (33)9956-1001

Data: 18/7/2011
Nome: Francisco Paz
Email: francisco@amigosdomplafer.com.br
Mensagem: Sem dúvida, este foi um encontro para deixar saudade. Com certeza
passaremos um ano comentando sobre este evento até que chegue o de 2012.
Normalmente quantidade não casa muito com qualidade. Mas a AVA-JF conseguiu
juntar as duas coisas com harmonia. Tivemos quantidade de veículos com qualidade.
Qualidade na organização e quantidade na gentileza dos organizadores. A figura
carismática do Borboleta, com seu sotaque do interior, sua simplicidade e a
preocupação em atender bem a todos, nos cativa. Estar presente neste evento é um
prazer.
Os organizadores, expositores e o público, estão de parabéns pela grandiosa festa.
Do Fernado e Fátima, não é preciso dizer nada. A excelente reportagem acima mostra
a qualidade de seu trabalho. Parabéns pela atenção e pelo democrático espaço
aberto a todos os expositores.
Até 2012.

Amigos do MP Lafer - RJ

Data: 19/7/2011
Nome: Sérgio Rodrigues
Email: sergio.rodrigues@tvpanorama.com.br
Mensagem: Com o caráter beneficente do encontro promovido pela AVAJF,
consolidamos nossa proposta do antigomobilismo sem distinção social. Batemos todos

11Share
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os recordes de público e expositores. Nossa responsabilidade aumenta. Rumo a 2012.
Abraços a todos.
Sérgio Rodrigues
Jornalista e antigomobilista.

Data: 19/7/2011
Nome: NORIVAN CAMPANA DE OLIVEIRA
Email: NORIVANCAMPANA@HOTMAIL.COM
Mensagem: OLA MEUS AMIGOS FERNANDO E FATIMA,
MAIS UMA VEZ PARABENS PELA BELA COBERTURA, 
AOS AMIGOS DA AVA, TENHO CERTEZA QUE DORMIRÃO MARAVILHOSAMENTE BEM,
COM O ENORME SUCESSO JA ALCANÇADO PELO EVENTO, E QUE VEM CRESCENDO A
CADA ANO, E POSSO AFIRMAR ISSO POIS NÃO FALTEI UM DESDE O PRIMEIRO, E
COMO SEMPRE DESDE O MOMENTO DA CHEGADA, COM O RECEBIMENTO DA PRE
INSCRIÇÃO ATE O DE SAIDA UMA GENTILEZA ENORME DE TODOS, 
UM SAUDOSO ABRAÇO A TODA FAMILIA AVA 
E JA NO ANCEIO DE 2012 

NORIVAN CAMPANA
AVAL- LEOPOLDINA-MG

Data: 19/7/2011
Nome: Anibal de Moura
Email: anibal_moura@oi.com.br
Mensagem: UM GRANDIOSO ENCONTRO, ONDEM TUDO QUE AGRADA O
ANTIGOMÓLISTA OU SIMPATIZANTE, ESTAVA PRESENTE. DOIS BELOS DIAS DE SOL;
ORGANIZAÇÃO IMPECÁVEL;
LINDOS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS; AMIGOS POR TODA PARTE;
FARTURA DE CARINHO E AMIZADE; E, UM COQUETEL "NOTA 10" COM MÚSICA AO
VIVO NUM LOCAL MARAVILHOSO. PORTANTO, SÓ NOS RESTA AGRADECER AO
QUERIDO JORGE E A TODOS QUE COLABORARAM PARA O SUCESSO DO EVENTO.
FELIZMENTE TUDO ISTO FICARÁ IMORTALIZADO NO SITE DO PORTAL MAXICAR,
ATRAVÉS DA EXCELENTE COBERTURA REALIZADA PELO COMPETENTE CASAL FÁTIMA E
FERNANDO.

ABRAÇOS.

ANÍBAL E DIONE

Data: 19/7/2011
Nome: Alexandre Thomaz
Email: acthomaz@gmail.com
Mensagem: Esse ano infelismente não pude ir, mas pelas fotos que vi aqui, tenho
certeza que perdi um belíssimo evento, parabéns a todos e no ano que vem com
certeza estarei presente.

Abraços a todos

Data: 19/7/2011
Nome: Mário Rodrigues
Email: mario969@gmail.com
Mensagem: Parabens ao Jorge Borboleta uma figuraça sem igual, parabens também
aos organizadores e patrocinadores e ao povo de Juiz de Fora, que carinhosamente
nos recebeu tão bem. Esse encontro é só elogios assim como a cobertura do
MAXICAR sempre fantastica, perfeita simples e objetiva. Não podia ser melhor, foi tão
bom que depois que coloquei o carro na garagem o peneu trazeiro apareçeu furado.
Será que um ano demora a passar? Já estou com saudades.
Valeu meus amigos foi um grade prazer em revelos.
Até breve de DEUS quiser.

Data: 19/7/2011
Nome: Rodrigo Basílio
Email: basiliov8@hotmail.com
Mensagem: Um dos pontos da receita de sucesso que é unico da AVA, é a
celebração da amizade onde tenho o orgulho de sempre participar e tê-los como
amigos do peito.
parabéns ao Borboleta, D. Lena, Lorinho, Luiz Carlos e toda equipe da AVA-JF e ao
Fernando e Fatima Barenco por conseguir transmitir com tamanha competência o
evento aos amigos que não puderam estar conosco.
Grande abraço
Rodrigo Basílio

Data: 19/7/2011
Nome: Paulo Henrique Gomes Lima
Email: phtecsegjf@yahoo.com.br
Mensagem: Magnífico evento, nos dias de hoje, movimentar pessoas, com um ideal,
preservar e difundir a novas gerações o que vem a ser um antigomobilista, reviver os
melhores momentos do passado, viajar com nossos veículos antigos, despertar
paixões, deixar pessoas com lágrimas nos olhos e cumprir com um enorme papel
social, ajudando a APAE JF.
O carisma do borboleta, a união de seus seguidores e a qualidade da cobertura do
evento pelo casal Fernando e Fátima, só poderia resultar em sucesso.
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Fico feliz de poder no futuro contar as novas gerações o que é um verdadeiro
encontro de veículos antigos, este é o 10 AVA JF.
Até 2012.
PH.

Data: 19/7/2011
Nome: Álvaro Luiz Azevedo Martins
Email: ss4100s@yahoo.com.br
Mensagem: Como sempre, foi um ótimo final de semana, novas amizades, curtir a
estrada de Opala o mastercard não paga, carros sensacionais e nós aqui de Ubá
ficamos felizes de participar de um evento de cunho social. Parabéns, conte conosco
sempre! Ambiente familiar e altamente agradável...ano que vem, se Deus quiser
estaremos novamente juntos. 

Data: 19/7/2011
Nome: Asdrubal J.Vidal..
Email: asdjv@ig.com.br
Mensagem: Nós da AVA acreditamos que quando se faz algo com amor, dedicação e
comprometimento o mundo conspira a favor. Portanto, a maior realização é saber que
os NOSSOS AMIGOS antigomobilistas ficaram satisfeitos... Saibam que a AVA apenas
monta o palco para vocês fazerem a festa brilhar... 
Não posso deixar de ressaltar o brilhante profissionalismo na cobertura do Evento feita
por Papaulo, Sérgio Rodrigues, Fernando e Fátima.
Parabéns “Borboleta” seu carisma arrasta multidões de todo o Brasil.
Obrigado amigos pela presença...2012...2012...2012...2012...2012.

Asdrubal J.Vidal..

Data: 19/7/2011
Nome: Alessandra Tabet Vidal
Email: aletabet@ig.com.br
Mensagem: É com grande satisfação e alegria que venho agradecer a Fátima e
Fernando por mais um ano juntos, obrigada pela Maravilhosa cobertura realizada.
A sensação de dever cumprido foi concretizada com a entrega dos alimentos na
APAE/JF, feita na segunda feira, onde a Presidente da Instituição nos recebeu com
muita emoção e nos revelou:
“Para mim, esse foi o melhor e mais bonito evento realizado por vocês”...
Obrigada a todos os antigomobilistas pela presença, pois a sua participação é
fundamental no engrandecimento do Evento.
Nosso objetivo é melhorar cada vez mais.

Alessandra Tabet Vidal

Data: 19/7/2011
Nome: João Ferreira
Email: jbfesperafeliz@gmail.com
Mensagem: parabens aos organizadores e colaboradores pelo magnifico evento que
a cada ano se torna um marco na historia do Carro antigo realizado pela AVAJF

Data: 19/7/2011
Nome: Georgette T Lisboa
Email: 
Mensagem: Sucesso absoluto, é a palavra mais adequada para resumir o Evento da
AVA/JF. Deixará muitas saudades até a chegada do próximo em 2012. 
Sem falar na cobertura feita por este casal tão simpático, Fátima e Fernando.
Que venha 2012!!!!!!!

Georgette T Lisboa

Data: 19/7/2011
Nome: José Simiao
Email: 
Mensagem: Parabéns a todos da família AVA/JF que se dedica para a realização de
um Evento deste porte, reunir carros e pessoas com tamanha maestria , só com muito
Amor mesmo. 
Que Deus continue iluminando a todos os organizadores e colaboradores pois vocês
são as peças chaves para realização deste Mega Evento. 

José Simiao

Data: 19/7/2011
Nome: MARCELO FREITAS-VOLTA GRANDE-MG
Email: CELUS2006@HOTMAIL.COM
Mensagem: PARABÉNS!!!PARABÉNS!!!PARABÉNS!!! É A PALAVRA QUE MAIS SE
ENCAIXA PARA O MOMENTO. SUCESSO TOTAL O AVA JF 2011!!! PARABÉNS JORDÃO E
BORBOLETA E TODOS OS DEMAIS IDEALIZADORES DESTE EVENTO, QUE ME SINTO
HONRADO DE PARTICIPAR PELA TERCEIRA VEZ CONSECUTIVA. SE DEUS ME CONCEDER
SAÚDE, ESTAREI DE VOLTA EM 2012, COM MEU FUSQUINHA 1970. FOI BOM
DEMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAISSS!!!!!! ABRAÇOS A TODOS OS EXPOSITORES!!
ABRAÇO AO GRANDE DORIVAN, ESTAREMOS SE DEUS QUISER EM LEOPOLDINA EM
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SETEMBRO!! ASS. MARCELO FREITAS-VOLTA GRANDE-MG

Data: 19/7/2011
Nome: MARCELO FREITAS
Email: CELUS2006@HOTMAIL.COM
Mensagem: CORREÇÃO NA MENSAGEM ACIMA...ABRAÇO AO MEU GRANDE AMIGO
NORIVAN, DO CLUBE AVAL DE LEOPOLDINA...POR ERRO DE DIGITAÇÃO HAVIA ESCRITO
DORIVAN. MARCELO FREITAS-VOLTA GRANDE-MG

Data: 20/7/2011
Nome: Henrique Moraes
Email: 
Mensagem: Mais um maravilhoso encontro do AVA-JF. É difícil colocar em palavras o
sucesso e simpatia deste encontro. Fomos e retornamos no domingo, pois tínhamos
compromissos no 
sábado, mas não podemos deixar de ir. Como sempre, simpatia extrema na entrada,
carros e pessoas maravilhosas no evento e muitos agradecimentos na saída. 
O segredo deste evento está na simplicidade, que de forma muito competente se
expressa na face do amigo Jorge Borboleta , sua esposa e demais pessoas deste
grupo homogêneo.

Parabéns ao Fernando e Fátima, casal Barenco, sempre presentes e competentes. O
"fusquinha' ocre está "derretendo" o asfalto da BR-040.

Data: 20/7/2011
Nome: Lilian Moraes
Email: lilian-paz@ibest.com.br
Mensagem: O 10º Encontro AVA de Veículos Antigos com certeza foi um sucesso! 
Mais de 400 carros em exposição, grande variedade de modelos que deixaram todos
os visitantes encantados, admirados!
O coquetel realizado na noite do primeiro dia foi maravilhoso! Ótima música, delicioso
buffet num espaço bonito, bem decorarado onde todos os presentes se divertiram
bastante!
Quero dar os parabéns a todos os organizadores e colaboradores que fizeram deste
evento algo grandioso, belo, extremamente organizado e, acima de tudo, voltado para
a caridade! Parabéns a todos os antigomobilistas que contribuiram para que a APAE
recebesse mais de 2 toneladas de alimentos!
Que venha o 11º, 12º, 20º Encontro...

Data: 20/7/2011
Nome: Marly
Email: 35floresazuis@ibest.com.br
Mensagem: Parabéns a AVA e ao Carrefour por, mais uma vez, ter proporcionado a
Juiz de Fora um evento tão lindo! 
Esse grande "show" traz o encantamento para quem assiste e participa, não somente
pela exposição de carros antigos mas também pela contribuição ampla na assistência
de alimentos a APAE!
Juiz de Fora, durante esse evento, ganha encanto e se enche de cores...
Parabéns aos seus idealizadores que são pessoas de enorme responsabilidade e
talento!

Data: 20/7/2011
Nome: CLAUDIO MAZZONI
Email: 
Mensagem: Alôooooooooo, caros amigos, realmente, quem não foi no AVA 2011,
perdeu novamente uma grande chance de rever e fazer novos amigos.
Congratulações ao grande amigo Jorginho, a Dona Lena e toda a equipe que fez parte
desta festa da amizade e ajuda aos mais carentes. A Sociedade do Carro Antigo de
Barbacena se fez presente e prestigiou com pressão o evento com 28 autos antigos.
Aos amigos Fernando e Fátima, NÃO BASTA POSSUIR A VARINHA, HEHEHE, TEM QUE
SABER FAZER A MÁGICA. E vcs estão ficando especialistas nisso. Parabéns

Grande Abraço
Claudio Mazzoni - Presidente da SCAB

Data: 20/7/2011
Nome: JOÂO BATISTA DE CARVALHO
Email: jbatistacarvalho@gmail.com
Mensagem: Parabéns ao Jorge, Luiz Carlos e a todos que contribuiram para a
realização do magnífico Encontro AVA 2011 e pelos 10 anos dedicados ao
AMIGOMOBILISMO e ao trabalho beneficente.
Parabéns ao casal Fernando e Fátima que, mais uma vez, brilhou ao registrar os
detalhes do evento.
Abraços a todos.
João Batista

Data: 21/7/2011
Nome: Elizete Martins 
Email: elizetecfmartins@bol.com.br
Mensagem: Evento SHOW..........
Parabéns ao grande amigo Borboleta e sua esposa, pelo grandioso evento.
Infelizmente por problemas de saúde não pude comparecer. 
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Parabéns ao casal Maxicar como sempre abrilhantando os encontros.
Um grande abraço á todos.
Elizete Martins
AFUVA- FUSCAMANIA

Data: 21/7/2011
Nome: Alvaro Vasconcelos
Email: 
Mensagem: É realmente não tenho palavras para expressar o que senti no Evento
AVA JF , mais um ano de Alegria, do inicio ao fim, sem contar a simpatia e a beleza
das moças da inscrição, a organização de vocês é Brilhante. Mais uma vez parabéns
!!!! Espero ancioso 2012!!!

Alvaro

Data: 21/7/2011
Nome: luiz carlos fortes braga
Email: 
Mensagem: Fernando e Fatima,estas fotos panoramicas estão fantásticas,a
dedicação de voces é que da um colorido especial ao evento;vamos ver qual
novidades voces trazem em 2012.,estas fotos estão lindas.parabéns.agora os carros
tambem ajudaram bastante não ? e o público ? fantástico que educação
hemm!!!nenhum problema ,nada de invasões de isolamento,neste ano,neste fim de
semana até as estrelas estavam em suas posições certas,tudo foi maravilhoso.
abraços
luiz carlos

Data: 22/7/2011
Nome: Edson Lupatini
Email: lupatinimc@hotmail.com
Mensagem: Realmente um sucesso o 10º encontro AVA JF e como de costume o
clima fraterno pairou sobre todos que compartilharam momentos de descontração e
reencontro.
Grande abraço a todos que organizaram pois nos sentimos realmente em casa.
Edson Lupatini 
Antigomobilistas de Leopoldina MG

Data: 22/7/2011
Nome: 
Email: 
Mensagem: 

Data: 22/7/2011
Nome: Gilson Fernandes
Email: fernandesnoslig@hotmail.com
Mensagem: Sensacional e cada vez melhor,sò quem faz um evento sabe da
problematica do mesmo, principalmente com a magnitude deste realizado pelos
herois,Jorge, Lena ,Luiz Carlos, Sergio e toda a equipe do AVA-JF. o verdadeiro
antigomobilismo sem distinção social, foi um sucesso, em todos os detalhes o proximo
será imperdivel, parabéns à todos parabéns!!!!!!!! mesmo.Quero também parabenizar o
maravilhoso casal Fernando e Fátima pela completa e belissima cobertura do evento ,
os nossos sinceros agradecimentos,Ana Lúcia, Pedro e eu. PARABÉNS e uma grande e
forte abraço à todos.

Data: 24/7/2011
Nome: marcia braga
Email: 
Mensagem: parabens a todos que contribuiram para que o 10° AVA fosse um
sucesso . Ano que vem tem mais. Obrigada a Fernando e Fatima .

Data: 28/7/2011
Nome: Letícia Maia 
Email: letmfcardoso@yahoo.com.br
Mensagem: Sem comentários, mais uma vez o nosso evento foi um sucesso.
Gostaria de parabenizar ao Fernando e a Fátima pela belíssima cobertura, as fotos
estão magnificas. Ao nosso Presidente Jorge "Borboleta" os nossos agradecimentos
por nos proporcionar mais um ano de glorias e alegrias, nos dando a oportunidade de
apreciar jóias raras e de expor nossas jóias raras.......
Abraços
Letícia e Samuel

Data: 29/7/2011
Nome: Sonia e Paulo
Email: soniaiecker@bol.com.br
Mensagem: Parabéns a equipe da AVA. Com certeza é com trabalho e persistência
que conseguimos o sucesso.Vocês provaram isto. Deram a volta por cima e se saíram
muito bem. Maravilhoso o coquetel, o ambiente de festa, a harmonia entre os
convidados, a recepção calorosa e amiga.Lena obrigada. A Maxicar com sua cobertura
inigualaveĺ . Todos os aspectos fotografados e a simpatia de Fatima e Fernando não
deixam dúvida do compromisso com veículos antigos e seus admiradores. 
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Data: 22/8/2011
Nome: 
Email: 
Mensagem: 

QUER DEIXAR UM COMENTÁRIO?
Então informe o código abaixo! 

  trocar imagem 

enviar  

Número de acessos a esta matéria: 

http://www.maxicar.com.br/old/shop/cdseventos/cdseventos.asp

