
Veteran Car Club faz edição de Dia dos Pais com parceria com o Detran e Autorama gigante 
 
 
Durante evento que acontecerá dia 13/08 no Città, proprietários de veículos com mais de 25 
anos poderão realizar diversos serviços em posto do Detran montado no local.  
 
Visitantes poderão se divertir ainda num Autorama gigante e curtir a mais badalada exposição 
de carros antigos do Rio de Janeiro 
 
 
O Veteran Car Club, que acontece todo segundo sábado de cada mês no Città, prepara para o 
mês de agosto uma edição super especial para o Dia dos Pais. Além dos sensacionais carros 
que encantam o público na maior e mais badalada exposição de veículos antigos da cidade, os 
visitantes terão uma nova área no evento, reservada para motos e bikes vintages, poderão 
realizar serviços do Detran, numa parceria inédita montada para o evento e poderão ainda se 
divertir num Autorama gigante, nunca antes montado na cidade.  
 
Durante a exposição, que acontece no dia 13 de agosto para celebrar o Dia dos Pais, o pátio do 
Città Office receberá um posto extra do Detran, montado no local para a realização de vários 
serviços, mediante agendamento antecipado e o pagamento das taxas. A ação destina-se 
somente a veículos com mais de 25 anos. 
 
Os serviços que estarão sendo ofertados no local são aqueles que não impliquem em 
confecção de placas: transferência de propriedade, alteração de características, baixa ou 
inclusão de alienação, mudanças de cor ou de endereço, retificação de dados e troca de 
categoria e de placa para o padrão MERCOSUL. O agendamento já está disponível no site do 
Detran e o posto vai funcionar no sábado de 9 às 16 horas.  
 
Ainda durante a exposição, o público poderá se divertir num Autorama gigante, de mais de 10 
metros, montado especialmente para a exposição. O Autorama é uma pista em miniatura para 
carrinhos movidos por trilhos energizados e controlados pelos participantes, que foi produzido 
comercialmente pela primeira vez nos EUA, em 1912. Os amantes da modalidade se espalham 
por todo o mundo e se misturam com os amantes do automobilismo em geral. 
 
Os participantes poderão brincar no autorama durante toda a duração do evento, mediante 
pagamento de taxa de participação de R$ 10,00 por bateria.  Associados do Veteran Car Club 
do Brasil possuem 10% de desconto. Os participantes não precisam possuir nenhuma 
experiência prévia com o equipamento - no local será fornecido treinamento para os 
participantes e disponibilizados os carrinhos para os mesmos. Também estão previstos 
campeonatos de clubes.  
 
Realizado no local há vários anos, o Veteran Car Club reúne os principais colecionadores de 
todo o estado do RJ, que passam o mês inteiro preparando seus carros e motos - veículos 
nacionais e importados de diversas gerações, todos preservados em suas características 
estritamente originais.  Paralelamente à exposição, acontece ainda a famosa feira de 
acessórios para os veículos. E tudo com uma vantagem: o evento tem entrada gratuita, é 
realizado ao ar livre e mantém todos os protocolos de segurança e distanciamento social. 
 
Mensalmente são mais de uma centena de veículos em exposição. Ainda tem a Lojinha do 
Veteran, com inúmeros artigos da grife VCCB, foodtrucks, beertrucks, cafés e sorvetes, 
presença de clubes parceiros de diversos outros bairros e municípios, mercado de pulgas e 



expositores de miniaturas. Além da exposição o público ainda pode desfrutar de todas as 
opções gastronômicas do Città e de uma área de lazer para as crianças.  


