Salão de Nova Iorque. Dodge apresenta o novo e ainda mais
potente Challenger SRT Demon 2018, durante exposição PÁG. 2
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RELÍQUIAS PARA OS AMANTES DE CARROS ANTIGOS, EVENTO DA CONCESSIONÁRIA É ‘PRATO CHEIO’; JURI ESPECIALIZADO E PÚBLICO PARTICIPAM

RARIDADES
Os veículos do
Possante Novo
ficam em exposição
no Center Vale
Shopping, em São
José
Divulgação

Possante Novo chega agora
na sua reta final em S. José
Agora, os cerca de 150 inscritos serão apreciados pelo público em exposição aberta no
Center Vale Shopping, em São José dos Campos; terceiro ano da promoção da Veibras
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
A Concessionária Veibras
promove a partir deste domingo, até o dia 29 de abril, a
nova etapa do Possante Novo
Veibras.
Os finalistas do concurso
cultural estarão expostos na
praça de eventos do Centervale Shopping para a votação

presencial do público.
Assim, os amantes desses relíquias poderão ver de perto
os veículos que poderão levar
o título e, assim, ganhar uma
reforma completa por parte da
concessionária.
Para chegar a esses três carros, os cerca de 150 inscritos
passaram pelo filtro de uma
vistoria presencial e de um júri
especializado. Agora, para que
o vencedor seja definido, o pú-

blico tem a oportunidade de
votar no seu preferido durante
essa exposição no Shopping.
O resultado dessa votação
será somado à definição do
voto pela internet e aos votos
dos jurados.
Até dia 29, sábado, será possível votar no Possante Novo
2017 e ver de perto os vencedores das edições anteriores,
o Chevette 1977 - vencedor de
2015 - e o Opala SS 1974 - ven-

E MAIS...

cedor de 2016. O ganhador da
edição 2017 será anunciado no
dia 6 de maio, na Veibras.
O veículo passará por uma
reforma estética, que poderá
envolver funilaria, pintura,
acabamento interno, acessórios, troca de pneus e rodas,
buscando manter sempre
suas características originais. A entrega do Possante
Novo Veibras 2017 está prevista para setembro, quando
ficará exposto no Center Vale
Shopping para visitação do
público.
INTERNET.

Outros. Nos dois primeiros
anos da promoção
do Possante Novo, os
vencedores foram um
Chevette ano 1977 e um
Opala SS ano 1974

Para ver de perto todo o projeto, é possível acompanhar o
Facebook da Veibras www.
facebook.com/veibraschevrolet), pelo Instagram @possantenovo e pelo site www.
possantenovo.com.br. Mais
informações pelo e-mail marketing@veibras.com.br.

.

