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EVENTOS & FATOS

• COBERTURA Ultima atualização:29/07/2013 

9º Encontro de Veículos Antigos de Barroso – MG

Um gigante resgatado

Caminhão de minério Caterpillar foi a “maior” atração deste ano Insira seu e-mail:
 ok

Cadastre-se e receba
nossos boletins
informativos. 

É GRÁTIS!

Gol GT 1.8 , 1986 
Preserva todos os detalhes

originais dessa versão esportiva
R$14.500,00

Caravan (Opala) , 1991 
Nunca restaurada. Com DUTs
desde zero km. R$ 39.000,00

Fusca, 1995
“Itamar” da cor da moda, com
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Todos queriam tirar fotos ao lado do gigante, que serviu de playgroud para a criançada

Caterpillar 769B: esse é nome do gigante fora-de-estrada fabricado nos Estados Unidos em 1968 e que foi a
“grande” atração da 9ª edição do Encontro de Veículos Antigos de Barroso – MG, que aconteceu no dia 28 de
julho. É bem provável que você nunca tenha visto nada maior em qualquer evento do gênero. Nem mesmo
aqueles cromados cavalos mecânicos Peterbilt, Kenworth e Mack o superam em altura. Para você ter uma
idéia, seus pneus têm cerca de 1,60 m de diâmetro. Para acessar a sua cabine, é necessária uma pequena
escalada, o que requer alguma dose de saúde. Depois de anos e anos prestando serviço às companhias de
cimento da região, o velho gigante foi aposentado há uns 5 anos e seu destino já era certo: o ferro velho. Foi
resgatado e restaurado por Wagner Nascimento — um apaixonado por caminhões antigos e também o
organizador do evento. Imaginamos que ele agora possua em sua coleção um dos maiores veículos antigos
sobre rodas do Brasil. Haja garagem!

Aliás, havia no encontro diversos outros caminhões, alguns pertencentes ao próprio Wagner, como o raro
guincho militar Ward La France de 1940 — esguendo com extrema facilidade um Jeep Willys — e um Chevrolet
6400 a restaurar. Diversas Pick-ups e um veículo de combate Dodge Commander se somavam ao rol de
veículos feitos para o trabalho.

Ao lado, Wagner e seu

abutre, fabricado usando

apenas peças de

automóveis. Ao fundo o

Ward La France de 1940

Abaixo, o bem servido café

da manhã, com uma

apetitosa mesa de frutas

fresquinhas. Detalhe: de

graça!

Outra faceta de Wagner — que é proprietário de uma empresa de limpeza urbana — é a escultura. Seu abutre
todo construído a partir de peças antigas de veículos dava às boas vindas aos expositores e visitantes que
chegavam à Praça Salvador da Silva. Boas vindas acompanhadas de um farto café da manhã, com pães,
biscoitos, salgadinhos, sucos e uma mesa completa de frutas. Uma gentileza da prefeitura local.

O colecionador Ecyr Maciel levou a barroso sua Jardineira International fabricada em 1936, que hoje é uma
verdadeira obra de arte em madeira. Mas nem sempre foi assim. O antigo ônibus foi descoberto por ele em
1978. Estava "naquele estado", adaptado para transportar frutas legumes e hortaliças. Profissional do ramo, o
próprio Maciel foi responsável por todo o trabalho de marcenaria envolvido no projeto de restauro.

somente 25 mil quilômetros. R$
21.000,00

Lincoln Continental Mark IV,
1976

Com somente 47 mil milhas.
Original de fábrica

DKW Vemaguet, 1965
Da versão popular "Pracinha", para

término de restauração. Preço
R$9.000,00

Gol GTS 1.8, 1994
Inteiramente original de fábrica.

Perfeito estado

Puma DKW, 1967
A ‘fera’ que deu origem a uma

saga brasileira

Encontre-nos no Facebook

Portal Maxicar de
Veículos Antigos

3.995 pessoas curtiram Portal Maxicar de

Veículos Antigos.
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Ecyr Maciel e sua Jardineira International: muita historia para contar

Mas não só de pesos-pesados, utilitários e esculturas foi feito o encontro. Em matéria de automóvel havia
muita coisa bacana para se ver. É o caso do Bel Air 1959 vindo da vizinha Barbacena e pertencente a Cláudio
Campos. Ele é tão apaixonado por esse ano/modelo que mantém em sua garagem também um Impala
dourado.

O atleticano João Baptista Jorge Pinto Filho fez questão de mostrar o orgulho por seu time pela recente
conquista da Taça Libertadores da América, exibindo a bandeira do clube no capô de seu Mercury Grand
Marquis 1992. O carro chama a atenção por suas linhas com ar retrô, apesar de ter apenas 21 anos.

Ao lado, o Bel Air 1959. Sem dúvida

um dos mais belos automóveis em

exposição.

Abaixo, Felipe e Jorge ao lado do

Mercury. Orgulho pela conquista da

Taça Libertadores da América
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Já Paulo Roberto Calderaro fez questão de nos mostrar seu Chevrolet Styleline de Luxe 1951 que após um
longo período em restauração ficou pronto (e lindo, por sinal). Calderaro, que aluga seu automóvel para
casamentos e outros eventos, participou ativamente do restauro, providenciando a desmontagem e a
raspagem do Chevy, para a alegria do lanterneiro e do pintor.

Ao lado, Calderaro e seu

Chevrolet: muita

dedicação e um

excepcional resultado

Abaixo, a Praça Salvador

da Silva, que em alguns

momentos ficou lotada.

Moradores e turistas

pretigiando o evento
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Entre os nacionais, mexeu com os corações e mentes dos visitantes o Opala Gran Luxo 1974; o furgão
Amazona, um derivado da pick-up Chevrolet Brasil fabricado em 1963; o Ford LTD 1979 na cor “azul clássico”;
e o Gol GTi 1992. Mas o mais cercado e fotografado foi sem dúvida um Dodge Dart na versão “street”,
impecavelmente pintado num vermelho maçã metálico, com interior em couro bege e rodas cromadas de
“trocentas” polegadas. Projeto de bom gosto e excepcional execução.

Em sentido horário, a partir do

alto: Opala Gran Luxo 1974,

caminhão Chevrolet 6400 (Boca

de Sapo), pertencente à Prefeitura

Municipal; Gol GTi, Furgão de

passageiros Chevrolet Amazona e

Dodge Dart

O Encontro de Veículos Antigos de Barroso faz parte do Festival Cultural e Turístico da cidade, que acontece
anualmente durante todo o mês de julho, com inúmeras atrações, entre elas shows musicais, encontro de
“jipeiros”, motociclistas, gincanas, festival de música, além, é claro, do encontro de autos antigos.

Dois momentos da festa da padroeira: a barraca de "comes & bebes" e a do bingo, cujas prendas são bolos e cestas de frutas

Coincide também com a Festa de Sant’Ana — a Padroeira de Barroso — que mobiliza toda a comunidade
católica, responsável pela organização de uma animada festa no sábado, em frente à Igreja Matriz. Doces e
quitutes de dar água na boca, comidinha típica mineira como torresminho, “vaca atolada”, mexidinho, carne
seca com aipim e feijão amigo — tudo delicioso e com preços convidativos — e acompanhados daquela
cerveja gelada. Em outras barracas, bingos e leilões de produtos da região. Tudo isso ao som de um show
musical ao vivo da melhor qualidade.

Texto: Fernando Barenco

Fotos: Fátima Barenco e Fernando Barenco

Exposição Momentos
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Oficina mecânica especializada -

Vivo Fixo 3128-7273(027)- Ligue
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