ANIVERSÁRIO DE 40 ANOS DA MOTOR TRAILER !

“ Contagem regressiva para a grande festa”
07,08,09 e 10 de Junho !!!
ENCONTRO NACIONAL DE MOTOR HOMES – 2012
A Motor Trailer do Brasil completa, em junho, 40 anos de existência! E
para comemorar convida a todos para sua grande festa de aniversario que
acontecerá entre os dias 07 à 10/06. Venham passar momentos divertidos e
agradáveis conosco em um ambiente aconchegante com toda infra-estrutura que
você e sua família merecem para se confraternizar com os amigos de todas as
partes do país.
Espaço para mais de 200 Motor Homes e Trailers, onde todos serão
recepcionados por nossa equipe de apoio e direcionados para as vagas de
acordo com o porte de cada veiculo.
A estrutura do evento contará com Lavanderia, serviço de entrega de Água e
Gás, Espaço Kids com piscina de Bolinhas, Castelo Pula-Pula e Cama Elástica,
Espaço Mulher com manicure, pedicure e cabeleireira, Padaria, Restaurante
self-service, Praça de Alimentação com barraquinhas típicas de festa junina e
suas variedades e delicias como a tradicional “Sopa no Pão”, Espetinhos de
churrasco, Pasteis, Massas, Porções, Derivados do milho, Creps, Churros e muito
mais...
Lembrando que os valores arrecadados na praça de alimentação estarão sendo
revertidos para Entidades Beneficentes que prestam excelente trabalho na
cidade de Pirassununga.
Durante todos os dias de festa teremos Musica ao Vivo, entrega de Brindes,
Bingo gratuito, Workshop´s com temas super interessantes, Monitores
promovendo varias brincadeiras com a criançada e também com os adultos.
Fisioterapeuta para a prática das atividades físicas matinais com sessões de
alongamentos, caminhadas e relaxamento.

Pensa que acabou??? Se enganou!!! Ainda tem muito mais:
Passeio para a cidade vizinha de Porto Ferreira (capital nacional da cerâmica),
com ônibus fretado sem custo adicional, para a visitação de lojas de artesanatos e
louças, que será recepcionado pela cerâmica artística Ana Paula, onde será
servido, como cortesia, um café da manhã, com pães, queijos, suco e chás.
Programa de Inclusão digital – Os professores Marcio Moura e Luan Ferreira
estarão passando dicas importantes sobre acesso a internet, e-mails e sites em
um ambiente climatizado e equipado com computadores.
Mostra de arte das crianças da AMMA (Teatro / Dança / Musica) mostrando
um pouco do trabalho realizado por esta instituição e os benefícios causados na
vida das crianças e da sociedade.
Apresentação de Show de Comédia com “Rick Show” artistas reconhecidos da
região, que vão alegrar muito a noite de sábado.
Grande Quadrilha Junina a ser realizada ao lado da tenda. Serão premiados os
dançarinos que estiveram a caráter e com certeza será uma diversão garantida
para adultos e crianças presentes.
Bolo de aniversario da Motor Trailer: Será servido na grande tenda um
delicioso bolo para comemorarmos juntos os 40 anos de sucesso da Motor Trailer.
Exposição de chassis para Motor-homes novos de diversas marcas com
informações e brindes dos fabricantes.
Exposição de revendedores e fabricantes de equipamentos e acessórios para
Motor Homes.
Exposição de Motor Homes novos e semi-novos.
Loja especializada em produtos para Motor Homes, Trailers e Camping.
Serviços de manutenção nos Motor Homes, socorros rápidos e instalações de
acessórios prestados pela empresa Itu Trailers.
Exposição e venda de produtos diversos “A Famosa Feirinha”.
PS. E se você tem alguma habilidade, traga seus trabalhos ou produtos para
expor em nossa feirinha.
Exposição de Carros Antigos.
JUST DRIVE – passeios em carros esportivos.

O custo será de R$ 60,00 (sessenta) por Motor Home ou Trailer .
Refeições não inclusas.
CONTAMOS COM A PRESENÇA DE TODOS OS AMIGOS PARA O SUCESSO
DO EVENTO!
Avisos
É importante chegar com as caixas de água cheias, para evitarmos deficiência na
reposição de água pela rede pública.
Contamos com sua colaboração, trazendo 5 (cinco) quilos de
alimentos não perecíveis para doação a Associação Beneficente
Alda Miranda Matheus
E-mail:amma_pirassununga@hotmail.com
Site: ammapirassununga.org.br
Conheça nosso trabalho: www.youtube.com/watch?v=5F1qt-qgPBs
Faça bom uso do seu imposto de renda, pessoas físicas e ou jurídicas (tributadas
em lucro real) podem destinar para do seu imposto de renda a AMMA - agência:
0163-5 - Conta: 29.210-9 – Banco do Brasil.
Maiores informações ligue: (19) 9130-1758 / (19) 9709-2522 – Talita

Boa viagem e será um prazer estar com vocês!
Contato:

Motor Trailer do Brasil
Rodovia Anhanguera (SP 330), km 207, em Pirassununga- SP.
motortrailer@motortrailer.com.br
Telefone: 19-3561-3011

