Renault. Marca entrega os primeiros carros 100%
elétricos para Fernando de Noronha. PÁG. 3
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passeio Chevrolet Coupe (1940), Impala (1964), Mustang Mach 1 (1973) e Karmann Ghia (1968) estão na mostra

Clube de Autos Antigos expõe
suas ‘pérolas’ em shopping
Shopping Taubaté recebe 25 automóveis
em seus corredores ; entrada é gratuita
TAUBATÉ
Da Redação
@jornalovale

Charme. Essa é a principal
característica que diferencia
os carros antigos dos atuais
na opinião do comerciante
Aldo Toledo. “Há ainda o prazer de dirigir, aquela simplicidade de antigamente e tem
a parte afetiva: muitas vezes,
aquele automóvel antigo foi
do pai, do avô...”, declarou.
Apaixonado por carros, Toledo é presidente do CAAT
(Clube de Autos Antigos de
Taubaté), fundado em 1987
por Mário Marchtein junto
de Benedito Moreira Andrade Neto, Geraldo Antonio /
Nogueira Miné, Paulo Roberto Simonetti e Wladimir
Salim Minhoto.
Atualmente, com cerca de
90 membros associados, o
clube conta com um acervo
de quase 500 automóveis.
“Há membros que têm mais
de 20 carros na coleção.
São modelos nacionais e
internacionais, todos originais. Esse, aliás, é um pré
-requisito para fazer parte
do nosso clube”, contou o
colecionador.
Até o dia 24, o público curio-

so em saber mais sobre a história de alguns veículos e conhecê
-los de perto poderão visitá-los
numa grande exposição que
ocorre nos corredores do shopping Taubaté.
Serão, ao todo, 25 carros expostos. “Nosso critério de seleção para a exposição foi levar
ao público carros de todas as
épocas. Assim, temos automóveis da década de 1940 até a de
1980”, disse Toledo. “Será uma
ótima oportunidade para o público ver, fotografar e interagir
com os membros do CAAT que
estarão lá para dar informações”, continuou.
Estão na mostra um Chevrolet Coupe (1940), um Impala
(1964), um Mustang Mach 1
(1973) e um Karmann Ghia
(1968), entre outros.
Destaque ainda para
o Patrulinha, Fusca
usado por quase
30 anos pela Delegacia de Polícia
de Taubaté e que
foi restaurado pelo
Clube.
Serviço.

A exposição ocorre diariamente das 10h às 22h na Praça de Eventos e corredores
do centro de compras. O shopping fica na av. Charles Schnneider, 1700. Gratuito.

.

Destaque. Entre os xodós
da exposição estará o
Patrulhinha (foto no topo à
esquerda), Fusca usado por
quase 30 anos pela Delegacia
de Polícia de Taubaté e
restaurado pelo Clube
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