Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019
CARTA ABERTA AOS CLUBES DE VEÍCULOS ANTIGOS FILIADOS À FBVA
!
Caros amigos colecionadores e dirigentes de Clubes de Veículos Antigos filiados à
Federação Brasileira de Veículos Antigos - FBVA,
!
O Veteran Car Club do Brasil–Clube de Automóveis Antigos Rio de Janeiro,
primeiro Clube de Automóveis Antigos do Brasil, fundado em 28 de abril de 1968 por
personalidades notórias no antigomobilismo, como Roberto Eduardo Lee, junto a diversos
amigos cariocas, e que teve como sócio número 1 o também saudoso e notório Og
Pozzoli, vem a público expressar o seu posicionamento sobre um tema que vem sendo
discutido por clubes e pela FBVA: a possibilidade de inclusão de veículos modificados –
os chamados hot rods, streets e recriações artesanais – como membros da referida
Federação, e a realização de manifestações públicas da Presidência da FBVA para
órgãos públicos em favor dos mesmos.
!
Temos respeito e sempre convivemos bem com admiradores de veículos que não
sejam antigos originais, os quais frequentam, inclusive, alguns dos nossos eventos
mensais, que são abertos, e sabemos que se trata de um “mercado crescente”.
!
Porém, não podemos ficar em silêncio, concordando que decisões contraditórias e
que não tenham sido amplamente debatidas com as diretorias dos mais tradicionais
clubes de automóveis antigos do Brasil venham a desvirtuar uma entidade que conseguiu
seu espaço graças ao trabalho de muito entusiastas que dedicaram grande parte de suas
vidas ao reconhecimento da FBVA.
!
!
Com o respaldo e a responsabilidade de ser o mais antigo e pioneiro clube de
automóveis antigos fundado no Brasil, o Veteran-RJ entende que os proprietários de tais
veículos devem, sem dúvida, se organizar para criar entidades que defendam seus
direitos, mas isso não pode ocorrer de forma a deturpar os objetivos estabelecidos no ato
da fundação da FBVA, entidade à qual o Veteran-RJ faz parte e sempre teve um convívio
amistoso e saudável.
!
Temos o orgulho de ter tido o nosso saudoso presidente Jose Aurélio Affonso Filho
como grande impulsionador da FBVA, com gestões que projetaram a entidade inclusive
internacionalmente.
!
Por entender que a FBVA é filiada à FIVA - Fédération International des Véhicules
Anciens – órgão máximo do chamado antigomobilismo mundial, fundado em 1966 e que
reúne mais de 1,5 milhões de entusiastas em 64 países a FBVA, e que utilizamos em
nosso papel timbrado a logomarca da FIVA estampado, devemos ratificar o
entendimento da FIVA em relação ao conceito de carro antigo.

Segundo a FIVA, um veículo histórico é:
um veículo rodoviário com propulsão mecânica:
• que tem pelo menos 30 anos de idade
• que é preservado e mantido em uma condição historicamente correta
• que não é usado como meio de transporte diário
• e que faz parte do nosso patrimônio técnico e cultural
(Fonte: www.fiva.org)
!
Sendo assim, acreditamos que há uma incoerência em todo o movimento que a
última e a atual gestão da FBVA vêm promovendo no sentido de atrair clubes com
objetivos diversos aos definidos pela FIVA e pela própria FBVA na sua essência e origem,
e a pedido do até então Conselheiro da FBVA e nosso diretor Jose Candido Muricy Neto,
o tema inclusive foi debatido em reunião do conselho da FBVA realizada no recente
Encontro Paulista de Autos Antigos, em Vinhedo SP, só que de forma deturpada, na
qual não foi tratado o tema principal - agressão aos Estatutos da FBVA, pela ação
de maneira ativa - conforme será demonstrado abaixo.
!
Ratificando a sua inconteste coerência com o próprio estatuto, o Veteran Car Club
do Brasil-RJ vem manifestar a sua preocupação com a condução dos fatos aqui
mencionados, no sentido de que seja feita uma revisão por parte da FBVA e daqueles que
apoiam tal decisão, fato que já foi alertado pela nossa diretoria, notadamente pelo nosso
diretor Jose Candido Muricy Neto, figura extremamente respeitada no Brasil e no exterior,
o qual, por mais de uma década, fez parte do Conselho Consultivo da FBVA, tendo
pedido seu desligamento recentemente, antes mesmo da realização da reunião do
Conselho, ao perceber que já na convocação o tema havia sido deturpado, em
função de inconciliáveis discordâncias. Como resposta a seu pedido de saída, nosso
diretor Jose Candido Muricy Neto recebeu como resposta uma carta, na qual a FBVA diz
que continuará agindo ativamente perante os órgãos Públicos em favor dos
modificados e correlatos.
!
Vale ressaltar que nos estatutos da FBVA, temos como objeto social:¨a difusão
pública do interesse e do valor dos veículos antigos, como elementos do patrimônio
histórico, cultural e tecnológico nacional ¨, e em seu Parágrafo Único deixa claro que: “É
vedado à entidade assumir postulações públicas para as quais não conte com o
respaldo e aprovação em assembleia, da maioria dos seus afiliados”.
!
Mesmo com o acima exposto e com nossa discordância a toda manifestação da
gestão anterior da FBVA sobre o tema, o então diretor presidente, Roberto Suga atualmente auto-declarado Presidente do Conselho da FBVA - insistiu exaustivamente
em fazer declarações públicas em nome da FBVA em vídeos que circularam pelas mídias
sociais, em palestras nos eventos, inclusive em eventos exclusivamente de veículos
modificados, e que culminou com o envio de Ofícios ao DENATRAN solicitando a
alteração da legislação em favor dos Modificados e Artesanais, sem a devida aprovação
em assembleia, conforme previsto em estatuto.
!
Como prova dos que estamos falando, a seguir expomos alguns trechos retirados
dos oficios enviados em 2018 pela FBVA, sem o conhecimento de seus clubes filiados:

Oficio 026, de Junho de 2018, que trata de Veículos Artesanais.
!

!

!

!

!

!

Logo da FIVA

Oficio 014, de abril de 2018

!

!

!
Sob a alegação de estar preservando os direitos dos veículos originais, o Diretor
Presidente da FBVA se manifestou em nome da entidade solicitando a alteração da
legislação atual, trazendo para a mesma os modificados.
!
A nosso ver, devemos como FBVA lutar pela preservação da originalidade dos
veículos e defender nossos interesses perante órgãos públicos, sem ter que para isso
fazer manifestações em favor de outros grupos.
!
Ao ver as primeiras manifestações feitas pelo então presidente da FBVA, tentamos
de diversas formas fazer com que o mesmo repensasse sua postura, mas fomos
recebidos de maneira hostil e sem qualquer chance de abrir a conversa.
!
Como o presidente do Veteran RJ, e até então era diretor regional da FBVA, fiz um
pronunciamento em um grupo de Clubes Filiados à FBVA no Rio de Janeiro, indo contra
um vídeo postado pelo então presidente da FBVA, solicitando a discussão do tema em
reunião, mas foi duramente rebatido pelo então presidente da FBVA Roberto Suga.
!
Na gestão atual da FBVA recebemos, através de um Oficio, a informação de que o
primeiro Clube de Automóveis Antigos do Brasil a partir do ano que vem não mais
realizará o encontro Master do Estado do Rio de Janeiro, sem qualquer reunião ou
conversa prévia nesse sentido.

!
!
Nosso Clube sempre foi respeitado por manter a unidade entre os amigos, mas
entendemos que o motivo da carta é de extrema relevância.
!
Gostaríamos, sim, de ver um oficio da FBVA sobre as placas do Mercosul,
pleiteando uma cor especial para as novas placas dos nossos carros antigos. Esse, sim,
seria um tema de extrema relevância e dentro dos nossos objetivos, dada a insatisfação
manifestada por diversos antigomobilistas.
!
Pela relação que sempre tivemos com a FBVA, para nós foi muito difícil a decisão
de redigir e enviar o presente documento, e o mesmo não tem qualquer caráter pessoal,
político e nenhum de nossos membros tem qualquer interesse em cargos na FBVA,
menos ainda queremos prejudicar a nossaFBVA, a qual ajudamos a construir e crescer,
mas gostaríamos de fazer cada um de vocês pensar sobre o rumo que estamos tomando.
É realmente o que queremos?
!
!
Esperamos que nosso pleito seja considerado e que tenhamos a possiblidade de
discutir mais a fundo esse assunto de tamanha relevância, o que deve ser feito, não
através de uma pesquisa online sem respaldo metodológico, mas sim através de extenso
debate e com vista a colaborar para manter o sentido original da FBVA.
!
Nesse sentido, a diretoria do Veteran-RJ solicita que este tema, de tamanha
relevância, seja debatido em Assembleia em caráter de urgência.
Um abraço a todos,

Gustavo Carneiro Tostes
Presidente VCCB-RJ
O presente documento foi redigido com a participação e aval da diretoria de nosso
Clube, bem como após longas conversas com diretorias de importantes Clubes do
Brasil.

