
 
 

 
 

Com a palavra: 
 

  
Rebuli – Curitiba/Pr 

 

Olá Clubes de Fuscas e Clubes amantes de demais veículos VW antigos equipados com 

motor Boxer refrigerado a ar...  

   
 

Conforme comentado desde o início,  já na época do Dia Mundial do Fusca 2012, estaremos 

fornecendo mensalmente a todos os envolvidos cadastrados e também disponibilizando na 

net o passo a passo do projeto de criação da FCVWB.    

 

 

Neste contexto é normal que os Clubes envolvidos de alguma maneira se perguntem: 

 

 

“De que servirá uma Federação de Clubes de VW?” 

 

 

Essa mesma pergunta certamente ocorreu a inúmeros clubes de veículos antigos na época da 

criação de outras Federações aqui e no exterior.       

 

 

Amigos Fuscamaniacos e Clubes amantes de demais veículos VW antigos, a idéia da criação 

da FCVWB tem como objetivo principal a criação de uma entidade sem fins lucrativos, que 

não pretende cobrar  mensalidades das Entidades participantes e que irá respeitar plenamente 

a soberania de cada entidade participante.    

 



A FCVWB será a  “União de Clubes de VW Antigos” e, com a força de nossa união, 

poderemos ter “vez e voz” perante os órgãos públicos que por muitas vezes nos ignoram, por 

sermos Clubes ou Agremiações espalhadas pelo nosso querido Brasil, portanto com uma 

representatividade geralmente mais reduzida.  

 

 

Os assuntos propostos à Federação serão decididos por maioria simples, entre os 

representantes regionais participantes. Estamos apresentando alguns aspectos básicos, mas 

há muitos detalhes operacionais que estão sendo trabalhados pela equipe que está formatando 

a Federação, e em seu tempo certo a proposta consolidada será apresentada aos interessados. 

 

 

Juntos teremos representatividade e faremos uso dela, para amparar e representar as 

Entidades participantes com a força e união de todos que comporão a Federação em sua 

primeira fase e novos que certamente virão, nas esferas Municipais, Estaduais e Federais de 

sua região, em como no contexto do Antigomobilismo Nacional e Internacional.    

 

 

“Somos mais fortes quando Estamos unidos” 

 
 

 

 
 

Com a palavra: 
 

 
Lúcio – Passo Fundo/RS 

 

 
Um relato muito esclarecedor: 
 
No início dos trabalhos para o estabelecimento da FCVWB – Federação de Clubes 
VW do Brasil um dos pontos a ser tratados com atenção é a divulgação de quem 
está fazendo este trabalho e dos princípios que estão norteando este trabalho. 
 
 
Um dos membros do grupo de trabalho, o Lúcio da Silva de Passo Fundo, RS, 
relatou aos demais membros a sua participação na primeira reunião de 2-13 da 
ACFUSCASRS – Associação dos Clubes de Fusca e Derivados do Rio Grande do 
Sul, durante a qual ele deu continuidade à apresentação da FCVWB. Apresentamos 



este relato, pois acreditamos que algumas das questões que foram debatidas 
podem ser do interesse de vários Fuscamaniacos: 
 

QUOTE 

 

"Olá, amigos, boa noite. 

Também quero me desculpar, pela ausência da conferência, mas foi por uma boa  

causa. Estava no primeiro encontro do calendário 2013. Lá é onde ocorreu a  

primeira reunião dos presidentes de clubes (eu, como presidente do PFFC), onde se  

trata de assuntos como o calendário anual, novos clubes a entrarem na associação  

e também assuntos gerais, como o que já tinha sido pautado na reunião no mês de  

dezembro na cidade de Caxias do Sul, pelo amigo Wilson Muller. 

 

No sábado pela noite, conversei com alguns presidentes, que já estavam no evento,  

sobre a idéia da Federação e sobre os benefícios. No domingo pela manhã,  

encontrei o Wilson, e conversei com ele, sobre a exposição do assunto em Caxias,  

no mês anterior.  

 

Ele me comentou que passou as informações sobre a Federação,  

sobre os projetos, enfim, e finalizou: "Expus todas as idéias, ninguém me pediu  

nada, como funcionaria, benefícios, nada, apenas, se mostraram contrários. Juntei  

meu boné, peguei minhas coisas saí porta afora e ficou por isso mesmo". 

 

Bueno, entrei na reunião, foram pautados todos os assuntos de interesse da  

associação e aberto o espaço para os assuntos externos. Pedi a palavra e explanei  

sobre a Federação para os clubes. O Presidente da ACFUSCASRS, se mostrou contrário à 

Federação. Fez muitas perguntas como: "Já que temos um órgão que nos represente, para 

que iríamos ter outro órgão com o mesmo intuito?", respondi que uma associação regional,  

TALVEZ, não tivesse tanta representatividade e força do que uma Federação  

NACIONAL poderia ser um dos infinitos exemplos (alguns presentes concordaram)." Outra 

pergunta: "Afinal quem é esse cara, ou esses caras, que estão objetivando isso?” Falei 

sobre o Alexander Gromow e o Marco Rebulli, primeiramente sobre o Marco que é um dos 

caras mais conhecido pelo Brasil, pelos seus carros, fotos e seus feitos.E falei sobre o 

Alexander, que eu disse: "Na biografia de qualquer fusqueiro, deveria  

conhecer este nome, afinal foi o criador do #DNF e do #DMF" (no momento um  

colega ao lado, da cidade de Santa Maria, complementando que foi  

o presidente do FCB) e eu disse mais: ""Penso, que hoje seja o papa mundial dos  

Fuscas, o can - can, conhecedor profundo do fusca e outros derivados" Onde depois  

vários companheiros concordaram comigo e ele: "Bom, não os conheço e nunca  

ouvi falar sobre eles!" 

 

O que dali por diante, foi uma enxurrada de perguntas, no qual a cada uma sanava  

mais e mais dúvidas dos representantes participantes. Ao final da minha  

apresentação sobre os objetivos que a Federação teria, a rede de contatos que ela  

poderia gerar e sua força, chegou-se a conclusão, que seria ótimo para todos os  



clubes. Porém o Presidente da ACFUSCAS, mesmo assim, solicitou um projeto a  

ser apresentado no  encontro em Novo Hamburgo, no mês de maio, sobre a  

Federação para a apreciação de todos os presentes, nesta próxima reunião 

 

Reitero que, após a reunião, tive o apoio de vários presidentes dando força e fazendo votos 

que dê certo essa empreitada. 

 

Então amigos, depois desse pequeno prólogo bem resumido, finalizo esse contato. 

 

Um grande abraço, amigos! 

 

Lucio da Silva" 

 

 
 

Com a palavra: 

 

  
Alexander – São Paulo /SP 

 

Bases da FCVWB são apresentadas à VW do Brasil: 
 

 

Em 04/02/2013 foi realizada uma reunião 
na Fábrica da VW em São Bernardo do 
Campo entre os senhores Fabio 
Gonçalez Rabelo – CIM Consumer 
Integration Manager (Gerente de 
Integração com Clientes) e André 

Cardoso Mota – Digital Marketing & 

CRM, ambos do setor de Marketing da 

VW do Brasil e Alexander Gromow da 
Força Tarefa de criação da FCVWB. Uma 
oportunidade importante que 
descrevemos resumidamente como 
segue: 
 O pontilhão branco é o acesso ao Departamento de Marketing. 

Ele liga as Alas 1 e 2. 

 
Nesta ocasião foram apresentadas as diretrizes que estão norteando a preparação da FCVWB e em 
contrapartida o Fábio apresentou interesse da VW do Brasil em promover uma aproximação com os 
clubes para o que ele conta também com nossa ajuda. 
 
A reunião transcorreu num clima franco e amigo permitindo prever um trabalho conjunto muito interessante 
e construtivo para ambas as partes. 
 



Selando a reunião o Alexander presenteou aos dois um exemplar de seu livro EU AMO FUSCA – A 
história brasileira do carro mais popular do mundo. Conforme registrado na foto abaixo: 
  

 
Fábio à esquerda e o André quando recebiam seus exemplares autografados. 

 
ATENÇÃO - Distribuição de calendários VW de mesa para os clubes cadastrados no levantamento 

de Clubes VW Brasileiros: 
 
Como primeiro resultado desta reunião e para confirmar a intenção da VW do Brasil em se aproximar dos 
Clubes VW Brasileiros foi separado um lote de calendários de  
mesa para 2013. 
 
Para que se possa realizar o envio pelo correio necessitamos receber os endereços para correio das 
Entidades cadastradas. Solicitamos aos interessados enviar os dados para fuscabrasil@hotmail.com  para 
sua devida tabulação e posterior despacho dos calendários de mesa. Não esqueçam de citar o nome do 
Clube e endereço completo para que se possa consolidar as informações novas com as que já temos. 
 
Este calendário, além do mais, é um item colecionável, já que reproduz alguns dos cartões postais que a 
VW do Brasil distribuiu no último Salão do Automóvel, conforme pode ser visto na foto abaixo.  
 

 

mailto:fuscabrasil@hotmail.com


Eis o lindo calendário que está esperando pelos endereços postais dos Clubes cadastrados.  
Na capa uma miniatura de cada uma das suas páginas. 

 
Então mãos à obra, o quanto mais rápido os endereços vierem, mais rápido os calendários poderão ser 
despachados! 

  

 

No contexto desta visita à Fábrica 

Anchieta foram feitos contatos com os 

amigos Gilberto dos Santos, Fabiano 

Severo e Renato Acciarto. Houve 

oportunidade para lembrar a importância 

do resgate das microfichas com os dados 

de fabricação dos primeiros carros 

refrigerados a ar. Também foi possível 

acompanhar o trabalho que está sendo 

feito para a catalogação do acervo 

histórico da VW do Brasil. Crachá que foi usado para a visita. 

 

UNQUOTE 
 
 
 
 
 

A Tempo... 
 

Como devem existir mais pessoas com muitas dúvidas sobre a FCVWB, deixamos este chamamento 

para que as pessoas, clubes, agremiações e amigos façam perguntas que serão respondidas pelo grupo: 

 

Você tem alguma pergunta sobre a FCVWB?  

 

Sem problemas, envie sua dúvida que responderemos dentro do possível! 

 
 
 
 
 
 

Esta fase que se inicia agora em 2013, dispensará energia, recursos e disponibilidade de tempo  
para as reuniões via SKYPE e reuniões presenciais que poderão ser agendadas durante o prazo 

pretendido, para que no DMF2013, tenhamos se possível, a apresentação a todos da somatória de 
cada etapa no dia 22 de junho de 2013.   

 
 

Todos os passos serão apresentados mensalmente por este informativo, este é o compromisso 
deste primeiro grupo de trabalho.       

 
 

Reforçamos a todos...caso você conheça uma agremiação que ainda não está na relação acima 
envie as coordenadas dela para fuscabrasil@hotmail.com e ofuscanteimformativo@gmail.com 
que iremos processar a coleta de dados e o cadastramento. 
 
 
 

mailto:fuscabrasil@hotmail.com
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Abraços do Grupo de Trabalho do projeto da FCVWB 
 

Alexander – São Paulo /SP    
 
 
 

Edivaldo – São Bernardo do Campo/SP  
 
 
 

Humberto – Manaus/AM  
 
 
 

Ideraldo – Poços de Caldas/MG  
 
 
 

Juliano – Poços de Caldas/MG  
 

Rebuli – Curitiba /PR   
 
 
 

Lúcio – Passo Fundo/RS  

 



Entidades cadastradas no levantamento de Clubes... 

 
 Aerofusca - Clube do Fusca  
Amigos do Fusca de Duartina 
Amigos do Fusca Santa Maria 
ArauVolks Fusca Clube 
Associação de Fuscas e Veículos Antigos de Cabo Frio 
Associação VW Clube de Juiz de Fora 
Baja Clube 
Bragança Fusca Clube 
California Volks  
Caxias Fusca Clube 
Clã do Fusca 
Clube de Fusca de Igarassu PE 
Clube do Fusca & Antigos de Brasília 
Clube do Fusca da Amazônia  
Clube do Fusca da Bahia 
Clube do Fusca de Americana 
Clube do Fusca de Araras Osdefuka 
Clube do Fusca de Áurea 
Clube do Fusca de Blumenau 
Clube do Fusca de Indaituba 
Clube do Fusca de Itabira 
Clube do Fusca de Lajeado 
Clube do Fusca de Novo Hamburgo 
Clube do Fusca de Pernambuco 
Clube do Fusca de Poços de Caldas 
Clube do Fusca de Uberlândia 
Clube do Fusca do Rio Grande do Norte 
Clube do Fusca e Autos Antigos de Rondônia 
Clube do Fusca Santa Cruz do Sul 
Clube dos Amigos do Fusca de Santana do Livramento 
Clube dos Besouros Cinqüentões 
Clube Fusqueiros de Franca 
Clube Sede do Fusca 
Clube VW Brasília de Poços de Caldas 
CONFRARIA APAIXONADOS POR FUSCAS & DERIVADOS   
Confraria Volks - Curitiba 
Equipe Role de FUSCA Bauru SP 
Escuderia Floripa Boxer  
Fuketa`s da Sul 
Fusca Club ABC  
Fusca Club de Bauru 
Fusca Clube Alagoas  
Fusca Clube Bento Gonçalves 
Fusca Clube de Mogi das Cruzes 
Fusca Clube de Pirajuí 
Fusca Clube do Brasil São Paulo  
Fusca Clube Limeira 
Fusca Clube São Bento 
Fusca Clube SJCampos 
Fusca Mania Clube Ceará 
Fusca Mania Clube Curitiba 
Fuscar Clube São Marcos 
Fuscas Baixada Santista 
Fuskeiros de Estação RS 
Fusqueiros de Francisco Beltrão 
Garimpeiros da Sucata VW - Série Ar 
HotVolks VW AirCooled 
Itanhaém Fusca Clube 
Käfer Clube da Grande Florianópolis 
Kombi Clube Curitiba 
Kombi Clube Rio Grande do Sul 
Laskados Fusca Clube 
Malocka Fusca Clube 
Máquina de Entortar Pescoço Club 
Marau Fusca Clube 
Nipon VW Clube 
Nois Adora Fusca 
Passo Fundo Fusca Clube 



PomerVolks Fusca Clube de Pomerode 
Porto Alegre Fusca Clube 
Puma Clube 
Resende Fusca Clube  
Sampa Kombi Clube 
Slow Motion Cooled Air 
Toca da Fuca 
UdiVolks Uberlândia - MG  
Volks Clube de Goiás 
Volks Clube de Nova Petrópolis 
Volks Clube do Ceará 
Volks Clube Gravatai  
Volks Clube São Carlos 
Volks Fan Clube 
Volks Green Coast 
Volksporsche 
Volkswagen Clube do Rio de Janeiro 
VW Boxer Clube do Distrito Federal 

 

 
 


