
TANGARÁ CARROS ANTIGOS

Evento será 
realizado nos 

próximos dias 07 e 
08, no estacionamento 

da Havan

Pela segunda vez, o 
município de Tangará 
da Serra será palco de 
um  encontro estadual 
de carros antigos, que 
atrai centenas de pes-
soas de toda a região e 
consequentemente fo-
menta o turismo e co-
mércio local. Para fazer 
bonito, o Clube Tangará 
Carros Antigos já está 
finalizando os prepara-
tivos do encontro, que 
acontecerá nos próxi-
mos dias 07 e 08 desse 
mês, no estacionamento 
da Havan.

De acordo com o res-
ponsável pelas relações 
públicas do clube, Lu-
ciano Narezi, a equipe 
está fazendo todo traba-
lho de divulgação para 
que o evento seja um 
sucesso de público. “Es-

tamos com os estandes 
e bandas, tudo quase 
pronto. Nossa expectati-
va agora está na chegada 
dos carros, que deverão 
entrar em Tangará da 
Serra na próxima sexta-
feira”, comentou Narezi, 
ao destacar que o evento 
contará com a exposição 
de pelo menos 180 car-
ros antigos.

“Durante o encontro 
vamos ter mais de seis 
bandas de rock tocando 
para a turma. Haverá 
também uma  exposição 
de carros rebaixados e 
gols quadrados, então 
será um verdadeiro en-
contro de motores. Te-
rão estandes de todas as 
concessionárias locais 
expondo carros novos 
também. Haverão atra-
ções para crianças, como 
por exemplo pipocas e 
sorvetes, então os pais 
podem trazer as crianças 
que haverão essas ativi-
dades. Desde já a gente 
faz o convite para que 
a população compareça 
e nos prestigie”, convi-
dou o responsável, lem-
brando ainda que além 

da exposição para os 
amantes de carros an-
tigos, o encontro tam-
bém terá pela segunda 
vez  o seu lado social. 

“Não será cobrado in-
gresso, porém a gente 
vai fazer uma ação so-
cial. Para entrar na ex-
posição, a pessoa pre-

cisa levar um quilo de 
alimento não perecível, 
que posteriormente será 
destinar a entidade. No 
ano passado enchemos 

três caminhonetes de 
alimentos, e nessa edi-
ção pretendemos repetir 
esse sucesso”, finalizou 
Luciano Narezi.
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Tangará da Serra sediará encontro 
estadual de carros antigos

Expectativa é que quase 200 carros antigos estejam na exposição
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