
 
 

 
 
É de responsabilidade do participante cadastrar um e-mail válido no ato de sua inscrição e ler os 
informativos enviados ao seu endereço eletrônico, bem como acessar com frequência o site do 
evento: www.brazilclassics.com.br para verificar possíveis modificações deste regulamento, 
notícias e informações para sua participação no evento. 

 
REGULAMENTO BRAZIL CLASSICS KIA SHOW 2022  

Araxá, Minas Gerais 
 
1) Inscrições:  
Telefones: (31) 98802 4543 (Whatsapp) e (31) 3261 4395  
(Segunda a sexta de 10h às 17h) / Informações: https://www.brazilclassics.com.br/ 
 
Inscrição com veículo: 
R$ 500,00 valor para o titular  
R$ 400,00 por acompanhantes maiores de 14 anos 
 
Inscrição sem veículo: 
R$ 600,00 valor para o titular  
R$ 500,00 por acompanhantes maiores de 14 anos  
 

 
* Para expor é obrigatório o envio de 04 fotos dos veículos inscritos para o e-mail: 
veterancarmg@gmail.com  
 
Importante: No caso de substituição do veículo a ser exposto, a organização deverá ser 
comunicada e novas fotos deverão ser enviadas para o e-mail veterancarmg@gmail.com  
 
- Inscritos COM CARRO ANTIGO terão prioridade na compra do pacote especial* para o evento, 
com pensão completa, no Tauá Grande Hotel e Hotel Nacional Inn Previdência. 
 
- Direito de cada titular inscrito: 
- Exposição no pátio do Tauá Grande Hotel dos veículos antigos originais inscritos pelo titular. 
- Vaga exclusiva e placa de identificação dos veículos inscritos. 
- Participação em toda a programação do evento. 
- Brindes do evento e seus patrocinadores (para o titular de cada inscrição e um acompanhante). 
- Participação do(s) veículo(s) inscrito(s) no julgamento para a premiação. 
Importante: a capacidade de veículos expostos no pátio do Tauá Grande Hotel é limitada e será 
preenchida por ordem de inscrição. 
 
 



 
 

Cancelamentos e reembolsos - Pedidos de cancelamento de inscrição e reembolso serão aceitos 
conforme as seguintes condições: 

 
- Até o dia 31/05/2022 – será cobrada uma taxa de 30% do valor pago para o reembolso. 

 - De 01/06 à 08/07/2022 – será cobrada uma taxa de 40% do valor pago para o reembolso. 
- Não serão aceitos e nem reembolsados os pedidos de cancelamentos após o dia 08/07/2022. 
 
- Os reembolsos poderão ser efetuados até 10 dias após a realização do evento. 
 
- Pedidos de alterações de dados na ficha de inscrição até o dia 08/07/2022 inscrição (NÃO SÃO 
PERMITIDAS AS TRANSFERÊNCIAS DE TITULARIDADE E/OU ANO DO EVENTO). 
 
- Vagas limitadas. 
 
- À Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição de uma pessoa. 
Poderá, ainda, a qualquer tempo, suspender ou prorrogar prazos, adicionar ou limitar o número 
de inscrições do evento em função de necessidades/disponibilidades técnicas/estruturais, sem 
prévio aviso. 
 
2) Constituição do evento 
 

O Brazil Classics Kia Show 2022 - XXIV Encontro Nacional de Automóveis Antigos acontecerá na 
área externa do Tauá Grande Hotel de Araxá, Minas Gerais, nos dias 28, 29 e 30 de julho. 

O evento tem por objetivo promover a mostra de veículos antigos originais* (com 30 anos ou 
mais** de fabricação) e de excelente qualidade, entretenimentos culturais, a convivência familiar, 
entre amigos e a interação/troca de informações entre os colecionadores e/ou amantes do 
antigomobilismo.  

* Proibida a inscrição de veículos adaptados ou Hot-Road.  

** A partir deste evento serão permitidos os “NOVOS CLÁSSICOS” – de 1992 a 2003. Exceções 
poderão ser aceitas, estando sujeitas à consulta e avaliação da organização. 

***Visando uma maior participação e motivação escolhemos os seguintes temas para o evento: 
IMPORTADOS - o tema principal será “Conversíveis dos anos Dourados, décadas de 50 e 60”, este 
é o momento para revisitar este maravilhoso acervo. 
NACIONAIS - a ênfase será Karman Ghia e SP1/SP2. 

 
3) Programação Oficial 
 

 Dia 27/07 (quarta-feira)  
- 9:00 horas – Credenciamento e colocação dos automóveis de exposição no pátio. 
 

 Dia 28/07 (quinta-feira)  
- 8:00 horas – Credenciamento e colocação dos automóveis de exposição no pátio. 
- 17:00 horas – Abertura oficial do evento com a presença de autoridades e convidados. 
- 18:00 horas – Coquetel de boas-vindas aos participantes. 
 

 Dia 29/07 (sexta-feira)  
- 15:00 horas – Assembleia da FBVA – Cine Tiradentes do Tauá Grande Hotel. 
- 17:00 horas – Leilão de automóveis antigos. 



 
 

 
 Dia 30/07 (sábado)  

- 10:00 horas – Passeio/desfile pela cidade de Araxá. 
- 18:00 horas – Premiação seguida da Festa de Encerramento. 
 

 Dia 31/07 (domingo)  
- 7:00 horas – Início de retirada dos veículos. 
 
Observações:  

I) A programação poderá ser alterada a qualquer tempo pela organização. 
II) Veja no site www.brazilclassics.com.br as programações sociais e culturais. 

 
4) Obrigações/Responsabilidades dos participantes  
  

- A Organização poderá, a seu critério ou conforme as necessidades do evento, incluir ou alterar 
este Regulamento total ou parcialmente. Caberá aos participantes acompanhar as comunicações 
enviadas por e-mail ao seu endereço eletrônico cadastrado, bem como acessar o site do evento 
para verificar possíveis modificações do Regulamento, notícias e informações para sua 
participação no evento. 
  

- Zelar pela boa imagem do antigomobilismo.    
  

- Respeitar as leis de trânsito durante o passeio de sábado. 
  

- Notificar imediatamente à Secretaria do evento se e quando tiver que retirar algum veículo 
exposto, antes de fazê-lo. Caso isso não ocorra, à Organização se reserva o direito de não permitir 
a saída deste veículo do pátio de exposição. 
 

- Para a retirada do veículo da exposição, o proprietário deverá apresentar aos seguranças, cartão 
de identificação do veículo junto com o documento do proprietário ou do responsável pelo veículo 
exposto. Essa medida, visa maior segurança dos veículos expostos. 

 
5) Direito de imagem 
  

O Brazil Classics Kia Show será registrado em vídeo e fotografia pela Organização e seus parceiros 
oficiais. Os participantes que tiverem alguma restrição quanto ao uso de sua imagem ou da 
imagem de seu(s) carro(s) exposto(s), deverão notificá-la por escrito à Organização no ato de sua 
inscrição no evento. Caso contrário estarão, automaticamente, autorizando a sua utilização de 
forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e 
irretratável, sem limitação de tempo ou de número de vezes, podendo ocorrer no Brasil e/ou no 
exterior, sem que seja devida ao autorizador qualquer remuneração. 
 
6) Premiação  
 

A premiação acontecerá no sábado, dia 30 de julho de 2022, às 18:00 horas. 
A eleição dos veículos a serem premiados caberá à Comissão Organizadora do evento de forma 
soberana, não cabendo qualquer reclamação ou recurso a estas decisões. 
 

Os responsáveis pelos veículos premiados serão avisados com antecedência e deverão cumprir 
rigorosamente as orientações da Organização quanto ao horário de comparecimento ao local 
dessa premiação. Qualquer atraso poderá implicar na ausência do veículo na passarela de 
premiação.  



 
 

Troféus Especiais: 
 
TROFÉU OG POZZOLI (homenagem ao nosso saudoso mentor) 
Troféu de posse transitória, concedido de dois em dois anos ao veículo testemunho de época. Um 
automóvel antigo que preserve no passar do tempo suas características originais (veículo sem 
restauração). 
 

TROFÉU LALIQUE 
Troféu de posse transitória concedido a uma personalidade que se destaca no trabalho de 
crescimento e reconhecimento do antigomobilismo. 
 

TROFÉU ROBERTO LEE  "THE BEST OF SHOW" 
Troféu de posse transitória concedido ao automóvel de maior destaque e importância. 
 

TROFÉU ROBERTO NASSER  "MELHOR CARRO NACIONAL" 
Troféu de posse transitória concedido ao automóvel de fabricação nacional de maior destaque. 
 
7) Leilão  
 

Os interessados em participar do Leilão de Automóveis Antigos deverão enviar fotos com detalhes 
dos veículos e o preço pedido para o e-mail: contato@circuitodeleiloes.com.br até o dia 30 de 
junho de 2022. Contato: (16) 99777-8030 
 
Poderão ser inscritos veículos fabricados até 1992. Inscrições limitadas. 
Clique aqui e faça a sua inscrição: https://www.circuitodeleiloes.com.br  
 
8) Feira de Peças  
 

Os interessados em participar da Feira de Peças Antigas deverão entrar em contato com Denise 
através do e-mail: denisefelisoni@hotmail.com ou celular (11) 98988-8774. Vagas limitadas. 
 
9) Avisos importantes 
 

- Não será permitida no pátio de exposição a entrada de veículos com placas de VENDA ou 
qualquer tipo de propaganda. 

- O uso de drones na área de exposição só será permitido mediante um pedido formal e a 
autorização impressa da Organização do evento. 

 

HOSPEDAGEM NO GRANDE HOTEL DE ARAXÁ 

3 DIÁRIAS - de 28 a 31 de julho (quinta a domingo).  
Pensão Completa - ISS (2%) já incluído. 

ATEGORIA SINGLE DUPLO TRIPLO 
STANDARD R$ 3.584,85 R$ 4.655,65 * 
SUPERIOR R$ 4.145,15 R$ 5.383,31 R$ 6.605,33 

LUXO R$ 4.846,83 R$ 6.294,58 R$ 7.723,45 
ESPECIAL R$ 6.288,35 R$ 8.166,69 R$ 10.020,53 
NOBRE R$ 7.509,81 R$ 9.752,99 * 

GOVERNAMENTAL R$ 9.011,77 R$ 11.703,59 R$ 14.360,31 
PRESIDENCIAL R$ 9.912,94 R$ 12.873,95 R$ 15.796,34 



 
 

CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS 
** Até 02 crianças - cortesia no apto. dos pais. 
** Pacote caso haja 3a. criança: R$ 1.300,50  
** A categoria STANDARD comporta até 02 pessoas (incluindo criança). 

Central de reservas e informações: (31) 3265-2639 

 

 
Declaração: BRAZIL CLASSICS KIA SHOW 2022 

 

O Brazil Classics Kia Show 2022 é regido por este Regulamento. Ao se inscrever neste evento, 
cada participante declara que: 
  

a) Leu, entendeu e aceitou todas as normas contidas nele. 
  

b) Participa do Brazil Classics Kia Show 2022 por livre e espontânea vontade; em seu nome e de 
seus sucessores, isenta os Organizadores, Promotores, Patrocinadores e Supervisores deste 
evento de toda e qualquer responsabilidade sobre quaisquer consequências, acidentes, furtos, 
danos e prejuízos que possam advir de sua participação neste evento, NÃO cabendo qualquer tipo 
de indenização. 
  

c) Assume com todas as despesas de viagem, hospedagem, alimentação, traslados, seguros, 
assistência médica e quaisquer outras despesas necessárias, ou provenientes da sua participação 
neste evento, antes, durante ou depois do mesmo. 
  

d) Está ciente que os organizadores não são responsáveis pela guarda de seu(s) veículo(s) e nem 
de seus equipamentos/acessórios ou itens deixados dentro dos mesmos durante todos os dias do 
evento. 
  

e) Está ciente que à Organização se reserva o direito de, a qualquer momento, rejeitar a inscrição 
de qualquer pessoa. 
 

Organização: Instituto Cultural Veteran Car - MG 
Supervisão: Federação Brasileira de Veículos Antigos (FBVA) 
 
 
Link para acessar o Regulamento: https://www.brazilclassics.com.br/regulamento.pdf 

 

 


