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"O Horácio é o
símbolo do
Amigomobilismo e
então criamos o
Prêmio “AMIGOS DO
HORÁCIO”, com o
qual agradecemos e
reconhecemos o
trabalho dos
“Amigomobilistas” que
estamos conhecendo no nosso dia a dia
dos carros antigos.

Ervin - Um Clube de carros antigos é, antes de tudo, um
divulgador das marcas dos veículos dos seus associados. No
caso dos carros antigos nacionais, é muito comum que os
proprietários dos “novos clássicos”, como você bem colocou,
utilizem no seu dia a dia, um veículo moderno da mesma marca
do seu antigo. É o meu caso, que tenho um Fox. A confiança em
ter um Clássico e viajar com ele (eu já fui até Araxá com o
Horácio), é transferida para os carros atuais produzidos pela
mesma marca do seu antigo.

Dou meu total apoio aos Clubes dos Novos Clássicos e com
tranquilidade digo que são nossos Clubes Irmãos, pois gostam da
mesma marca que nós, no caso dos Clubes dos diversos
modelos da Volkswagen.

 Nossa entrevista está chegando ao fim e deixamos aqui com a palavra o grande “AMIGOMOBILISTA” e
presidente Ervin Moretti, a quem agradeço imensamente pela grande colaboração ao nosso Portal Maxicar

e a todos que nos prestigiam com suas visitas, para que possam conhecer um pouco mais sobre os clubes de
carros antigos brasileiros. O espaço é todo seu!

Ervin - Somente posso agradecer ao Portal MAXICAR, criado e dirigido por dois grandes Amigomobilistas. É
uma honra fazer parte da Galeria de Presidentes de Clubes de Carros Antigos que, como eu, tiveram o grande
prazer de ser entrevistados por você.

Agradeço também por encerrar a entrevista chamando-me de “Amigomobilista”, palavra que criei aqui mesmo
no Portal MAXICAR. E é bem oportuno terminar com esta palavra, pois é pelo Amigomobilismo que a Flavinha
e eu nos pautamos dentro do Antigomobilismo. O Horácio é o símbolo do Amigomobilismo e então criamos o
Prêmio “AMIGOS DO HORÁCIO”, com o qual agradecemos e reconhecemos o trabalho dos “Amigomobilistas”
que estamos conhecendo no nosso dia a dia dos carros antigos.

Parabéns pelo Portal e agradeço a amizade e carinho que sempre recebemos de vocês.

 

Comentários (59)
Classificar por: Data  Classificação  Última Atividade

· 3 semanas atrás

HORÁCIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! VIVA

1 resposta · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

Leo: Agradecemos pelo seu carinho e entusiasmo!!!!! O "Amigomobilismo" cresce dia a dia.
Abração, Ervin

· 3 semanas atrás

Ervin e Flávia, 

Muito bom vê-los aqui no Portal, ainda mais investidos nos cargos de Presidente e Primeira Dama!!!
Vocês são inspiradores para todos os antigomobilistas, 
Desejo uma passagem profícua pela administração do VWB e que deixem sua marca nesta

701 pessoas curtiram isso. Seja o primeiro entre seus amigos.Curtir Compartilhar
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caminhada, 
Parabens! 
Um grande abraço saudoso do 

Welco

1 resposta · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

querido Welco: agradecemos e as saudades são recíprocas. Até breve, nestes encontros pelo
Brasil. Abração, Ervin

· 3 semanas atrás

Fátima e Fernando: Palavras seriam insuficientes para expressar a emoção que sentimos ao ler a
matéria. Adoramos as fotos que você escolheu e a maneira com que foram colocadas na entrevista.
E somos nós quem agradecemos a oportunidade. A Flavinha manda um super beijo aos dois. Beijão,
Ervin

· 3 semanas atrás

Parabéns Ervin e Flávia. Que seja um sucesso sua passagem pelo FCB... Igualmente fico muito feliz
de ter conhecido e podido compartilhar a amizade com vocês, graças aos encontros dos carros
antigos. Abraços...

1 resposta · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

Querido Sérgio: Graças a pessoas como você, que fui conhecendo este mundo do qual agora não
quero mais sair. Ainda temos muito a compartilhar e nos divertir. A Flavinha manda um beijão.
Ervin

· 3 semanas atrás

Queridos amigos Ervin e Flavinha que linda e merecida reportagem....parabéns ao Portal MAXICAR !! 
Ervin você realmente é um grande Antigomobilista, um apaixonado pelo que faz e quando
transmitimos essa paixão so temos resultado bom e é oque acontece com esse casal maravilhoso. A
presença constante nos eventos, a forma de como trata as pessoas com igualdade, a grande
companheira que esta sempre ao seu lado enfim tudo isso e mais um pouco é que faz seu sucesso.
Ervin e Flavinha Parabéns que Deus ilumine sempre seu caminho, um grande abraço dos amigos
Nilson e Edenise Carratu

1 resposta · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

queridos Amigos Nilson e Edenise: Vindos de vocês, o casal símbolo do Amigomobilismo, suas
palavras nos enchem de orgulho. Agradecemos o incentivo e podem sempre contar conosco.
também os parabenizamos peloe eventos e encontros fantásticos que organizam, que nos
permitiram conhecer tantas pessoas maravilhoas. Nos veremos e Campos do Jordão. Vamos
tentar levar toda a família. Beijão. Flavinha e Ervin

· 3 semanas atrás

Ervin! 

Meu 'amigomobilista' 

Grata pela lembrança e carinho!! 

Beijos amigo 

Bia 
=D

1 resposta · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

Quarida Beatriz: somos nós quem agradecemos o seu carinho e amizade. Saudades. Flavia e Ervin

· 3 semanas atrás
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fátima, fernando, parabéns pela escolha deste trio formidável. a flávia, o erwin e o horácio
representam a essência do movimento antigomobilista: preservam os representantes de nossa
história, curtem, gostam, conhecem, iluminam o caminho dos que precisam de orientações, viajam,
promovem a idéia, fazem amigos. 
são formidáveis. r nasser

· 3 semanas atrás

Querido Professor Nasser: os seus conhecimentos sobre carros e a indústria automobilistica,
somente são menores que a sua gentileza e carisma. Agradecemos e estamos aguardando-o para
aquela pizza, que há muito estamos tentando agendar. Abraços, Flavinha e Ervin

· 3 semanas atrás

Bela entrevista! Parabéns, queridos Ervin e Flávia! Grande abraço!

1 resposta · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

Grande Ideraldo: Agradecemos a sua atenção e carinho. Abração, Ervin

· 3 semanas atrás

Gostamos da reportagem e como ex-dono do Cascão, sei que ele está sendo muito bem cuidado. Eu
e minha esposa Lúcia sempre tivemos prazer em dirigir esse belíssimo automóvel, pois quando
casamos em 1988, tínhamos um igual a ele, tirado zero em 1986 na cor vinho. Parabéns Ervin e
Flávinha.

· 3 semanas atrás

Queridos Marcelo e Lúcia: Isto é o Amigomobilismo. Pessoas que, tendo em comum um carro antigo,
se conhecem e trocam lindas histórias com esta do Cascão. Agradecemos novamente a amizade e
nos aguardem no evento em Santos, sempre tão bem organizado por vocês, do CAAS. Abração,
Ervin

· 3 semanas atrás

espetacular entrevista ... espetacular casal ... parabéns amigos

1 resposta · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

querido Edi: agradecemos e voce bem sabe que a sua família faz parte da nossa história. Beijos
para as meninas e também para voce. Flavinha e Ervin.

· 3 semanas atrás

O que dizer desta pessoa?... Um ervin disfarçado de Mauricio de Souza com seus personagens de
lata?... rs... muito mais que isso, uma pessoa que como nos, não me pergunte porque... é
apaixonado por estas obras inanimadas (será?) produzidas pelas fabricantes de automóveis, que
com carinho e esmero se mantem firmes no proposito de perpetuar sua história... e mais que isso...
uma linha de amigos única!!! ... Parabéns amigo Erwin por este registro de sua história aqui no
maxicar, local que destaca e homenageia figuras ilustres do antigomobilsmo do brasil!!!

1 resposta · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

querido Rebuli: agradecemos e, com certeza, podemos afirmar o mesmo de voce. Agradecemos
suas palavras e carinho. Voce precisa conhecer a Monica, sem falta. Abraços, Ervin

· 3 semanas atrás

Muito boa a matéria. Melhor ainda por se tratar de amigos tão especiais com um história de vida
igualmente especial. É um privilégio fazer parte do circulo de amizade de vocês, Ervin & Flavinha. (e
claro....Horácio, Cascão e Mônica). 

Que Deus continue a abençoar a família, rica e poderosamente.
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3 respostas · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

Querido Rubinho: somos nós os privilegiados em tê-lo como amigo. E se não fosse você, o Horacio
não teria o autógrafo do Maurício. Creio que voce pode ser considerado como Padrinho dele.
Agradecemos o carinho e as suas palavras. Abraçlão, Flavinha e Ervin

· 3 semanas atrás

Querido amigo... apenas madei um email, para um amigo que tem contato com a filha do
Maurício de Souza (a Mônica), só isso. Quando você me falou do seu desejo antigo de ter o
Horácio autografado, me senti na obrigação de tentar algo. Mas fico muito envaideciso por
você me colocar na história do Horácio. Mais uma vez, é muito bom participar da vida deste
casal tão especial. E parabenizo o Fusca Clube do Brasil por escolher você como Presidente da
entidade; Dedicação, empenho, criatividade e principalmente caráter são as ferramentas que
você vai empunhar durante este biênio. Que Deus continue a te guiar. Beijos pra ti e Flavinha.

· 3 semanas atrás

Rubinho: voce me deixa sem palavras, pois a emoção prevalesceu. Tantas histórias juntos,
desde a Igreja da Lapa e creio que o conheço desde que nasceu... Novamente, agradeço a
sua amizade. Ervin

· 3 semanas atrás

Parabéns Ervin e Flávia, pelo empenho e desprendimento que vem norteando suas vidas e paixões. 
Isso nos dá a certeza que é possível acreditar e materializar um sonho expondo a todos nós estas
pérolas, que buscando de forma justa e perfeição. 
Um grande abraço...

1 resposta · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

Querido Irmão: Temos a grande alegria de contar com sua amizade e da sua linda família.
Agradeço as suas palavras de carinho e incentivo e sempre vamos procurar ser merecedores
delas. Abraços, Ervin:.

· 3 semanas atrás

Mais uma vez a alegria de rever meus amigos e amigo de infância. Bela trajetória de experiência de
vida, sempre amealhando mais e mais amigos. Parabéns pelas iniciativas em divulgar os amigos do
fusca.

· 3 semanas atrás

Querido Johhny: Já se passaram 50 anos desde aquela carona no Oldsmobile, mas ainda parece que
foi ontem. Agradeço as suas palavras, mas pricipalmente agradeço por poder chamá-lo de Amigo.
Beijos, para a Lúcia e você. Ervin

· 3 semanas atrás

Senhor Ervin Moretti, 
Não o conheço pessoalmente, mas imediatamente o reconheci como um antigomobilista na essência
do sentimento. Um exemplo simples com o devido e merecido glamour. É assim que também vejo
essa paixão. 
Viveremos muitos anos, pois ainda somos crianças, mesmo com alguns detalhes de senhores. 
Temos que ter ferrugem nas veias, mas não podemos esquecer da verdadeira essência, o coração,
que bombeia este sangue. 
O Horácio é extremamente simpático! 
Parabéns! 
Henrique Moraes

2 respostas · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

Caro Henrique: Agradeço as suas palavras e gostaria muito de conhecê-lo. Seria possivel? Creio
que temos bastantes coisas em comum. Abraços, Ervin
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· 3 semanas atrás

Prezado, 
Enviei resposta para e-mail do Fusca Clube. 
Abraços. 
Henrique Moraes

· 3 semanas atrás

Ao Horacio, ao Ervin e a Flavinha; fico muito feliz por vocês, a reportagem esta ótima, cumprimento
especial ao aniversario do Ervin, do amigo Lincoln

· 3 semanas atrás

Flávia e Ervin: 

Mais uma vez vocês nos causando satisfações em vê-los expressando aquilo que gostam: o
Antigomobilismo. 

Parabéns pela excelência de reportagem!!!!! 

Reinaldo/Cris/Caroline/Paulo Henrique.

1 resposta · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

queridos amigos: É com alegria que lemos o seu comentário. Agradecemos e precisamos nos
encontrar. Abraços a todos. Ervin:.

· 3 semanas atrás

muito bacana a entrevista tio!!! se para quem não faz parte do time sente a energia e esse ar de
amigo, imagine todos os membros e amantes dos fusquinhas e outros carros antigos! Parabéns e
sucesso na presidencia!! 
Sofia Subtil

1 resposta · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

Querida Sofia: Como sempre digo, é muito imçportante ser coerente seja onde for. Assim, a nossa
imagem será a mesma em todos os lugares. Mas, o mais importante é que a Flavinha e eu
possamos dar bons exemplos a todos que nos cercam, mas pricipalmente para a nossa familia.
Agradeço as suas palavras e o seu carinho. Beijão, Tio Ervin.

· 3 semanas atrás

Amigo Ervin agradeço por compartir este link com a gente muito legal desejamos o melhor como
presidente do Clube do fusca um abraço extensivo a primeira dama, Seus amigos Jaime e Ivonne

1 resposta · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

Queridos Jaime e Ivonne: Agradeço seu comentario de apoio e carinho. Estamos sentindo falta de
uma conversa e um bom bate papo. Esparamos vê-los em breve. Abraços, Ervin.

· 3 semanas atrás

ERVIN, é um prazer enorme poder compartilhar sua amizade dentro do antigomobilismo, e tornarmos
amigomobilistas neste universo que tantos prazeres nos proporcionam. Estamos torcendo pelo
sucesso de sua gestão frente ao Fusca Clube do Brasil. Dimas Reynaldo-Clube do Carro Antigo de
Jundiaí

1 resposta · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

Caro Dimas: É gratificante receber uma mensagem vinda de você, que tanto tem feito pelo
Antigomobilismo. Agradeço suas palavras de incentivo e desejo-lhe o mesmo no Clube do Carro
Antigo de Jundiaí. Abraços, Ervin

javascript: voteComment(957839831, 0)
javascript: showReportBox(957699147)
javascript: showReply(957805834)
javascript: showReportBox(957790106)
javascript: voteComment(957699147, 0)
javascript: voteComment(957679095, 0)
javascript: showReply(957679095)
javascript: showReportBox(957837712)
javascript: showReportBox(957887328)
javascript: voteComment(957699147, 1)
javascript: showReply(957837712)
javascript: voteComment(957837712, 1)
javascript: voteComment(957887328, 0)
javascript: showReportBox(957799500)
javascript: voteComment(957837712, 0)
javascript: voteComment(957789525, 1)
javascript: showReportBox(957839831)
javascript: voteComment(957799500, 0)
javascript: collapseThread(957837712);
javascript: showReply(957699147)
javascript: voteComment(957799500, 1)
javascript: showReply(957674196)
javascript: showReply(957887328)
javascript: voteComment(957674196, 1)
javascript: voteComment(957790106, 0)
javascript: showReportBox(957805834)
javascript: collapseThread(957699147);
javascript: showReportBox(957674196)
javascript: voteComment(957839831, 1)
javascript: voteComment(957789525, 0)
javascript: showReply(957799500)
javascript: showReply(957790106)
javascript: collapseThread(957799500);
javascript: voteComment(957674196, 0)
javascript: showReply(957839831)
javascript: voteComment(957790106, 1)
javascript: voteComment(957679095, 1)
javascript: voteComment(957805834, 1)
javascript: showReportBox(957789525)
javascript: collapseThread(957679095);
javascript: voteComment(957805834, 0)
javascript: showReportBox(957679095)
http://www.vw.com.br/
javascript: voteComment(957887328, 1)
javascript: showReply(957789525)


08/04/2015 Maxicar.com.br - O seu portal de veiculos antigos

http://www.maxicar.com.br/old/fatimabarenco/130315_colunista_fatimabarenco.asp 11/13

0

RelatarResponder

Valdeci Arrais

ERVIN MORETTI 0

RelatarResponder

Kaio Castro 0

RelatarResponder

ERVIN MORETTI 0

RelatarResponder

Cidinha Scandiussi 0

RelatarResponder

ERVIN MORETTI 0

RelatarResponder

Carlos Pedro Bastos 0

RelatarResponder

ERVIN 0

RelatarResponder

Nivaldo Pedro 0

RelatarResponder

ERVIN MORETTI 0

RelatarResponder

· 3 semanas atrás

Ervin e Flavia ( Horácio e Monica) , vocês são pessoas espetaculares , nos proporcionam alegria e
satisfação em conviver momentos juntos . Principalmente nos dias de hoje , é muito raro pessoas
que transmitam esse sentimento maravilhoso a todos que estão ao seu redor . Parabens , sucesso e
mutas felicidades .

1 resposta · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

Valdeci: É muito gostoso compartilhar estes momentos com voce, uma pessoa focada no
Antigomobilismo, mas que não deixa de lado as relações pessoais. Agradeço seus comentarios e
amizade. Abraços, Ervin

· 3 semanas atrás

Maravilhoso!!! 
Meu amigo. Estou emocionado. Muito me compraz tê-lo por amigo. Que bela história de vida. 
Temos a mesma idade além da mesma paixão: o antigomobilismo. 
Matéria justíssima à grande pessoa que você é extensivo à sua esposa Flávia. 
À MAXICAR também meus cumprimentos. 
Abração 
Kaio 
P.S.: Curti e compartilhei no meu perfil do fb

1 resposta · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

Kaio: Agradeço a sua atenção e o retorno. Também o parabenizo pelo seu trabalho e agradeço
também a amizade e carinho. Abraços, Ervin ( e quem é o mais velho???? )

· 3 semanas atrás

Amigos muito queridos e especiais, muito merecido essa homenagem, e que venham muito mais......

1 resposta · ativo 3 semanas atrás

· 3 semanas atrás

Querida Cidinha: Agradeço e você bem sabe que, graças a pessoas como você e o Jalmir, é que a
Flavinha e eu temos exemplos a seguir e continuar com a nossa postura dentro do
Antigomobilismo. Beijão ao casal. Ervin

· 2 semanas atrás

Ervin, quase todas as palavras possíveis de congratulações já foram ditas nas inúmeras
manifestações acima. Resta pouco, mas o suficiente para dizer que você é o cara que merece tudo
isso. Eu e a Clara, apesar de não nos encontrarmos ultimamente, gostamos muito de você e da
Flavinha (você esqueceu de falar que em outras oportunidades a chama de Lindinha - acho que está
nas alianças). Parabéns Ervin e Flavinha. Continuem sempre com esse astral maravilhoso. A
entrevista foi SHOW. Forte abraço.

1 resposta · ativo 2 semanas atrás

· 2 semanas atrás

Queridos Carlos e Clara: Agradecemos suas palavras e a recíproca é verdadeira. E vindas de
vocês, tem um sabor especial e serão guardadas com carinho. Precisamos corrigir esta falha e
nos encontramos mais. Beijão, Lindinha e eu....

· 2 semanas atrás

Sou o suspeito número um para falar do Ervin, amigo de longa data e que, em comum, dentre outras
tantas coisas, temos uma passagem inesquecível envolvendo o reboque - com cabo coaxial - de um
Karmann Ghia, também verde, ano 1968 que outrora foi de minha propriedade. Abraços Ervin.
Sucesso na empreitada à frente do FCB, e um beijo na Flavinha.

1 resposta · ativo 2 semanas atrás

· 2 semanas atrás

Querido Nivaldo: e ainda trabalhamos na Fábrica lá em São Bernardo e não nos conhecíamos!!!
Agradeço suas palavras e até hoje lamento não ter comprado aquele Karmann Ghia....Beijão, Ervin
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· 1 semana atrás

Mais uma brilhante materia da Fatima e Fernando... PARABENS mais uma vez !!! 

Nosso querido amigo Ervin e Flavinha. 

Pessoas das quais admiramos muito. 
Falar em/de antigomobilismo sem cita-los é algo inaceitável. 
São queridos e respeitado por todos. 

O nosso grande abraço 

Familia FuscaPoços

1 resposta · ativo 1 semana atrás

· 1 semana atrás

Queridos Amigos do FuscaPoços: Agradecemos e retribuímos, pois também é impossível não
lembrar da Família FuscaPoços, quando se fala em Antigomobilismo. Aliás, o nome Família
FuscaPoços já diz tudo. Abraços e até breve. Ervin

· 1 semana atrás

Ervin e Flavia; 
Parabéns para vocês, tenho um grande orgulho de fazer parte do seu grupo de fãs! 
SUCESSO, voces merecem! Amamos vocês! 
Osvaldo, Débora e Murilo

1 resposta · ativo 1 semana atrás

· 1 semana atrás

Querida família Magon: Agradecemos e já se passaram tantos anos, que já não me lembro mais de
como era antes, sem ter o privilégio das suas amizades. Estamos passando uma boa fase em
nossas vidas e sem dúvidas, voces contriburem muito para isso. Também os amamos. Abraços,
Flavia e Ervin

· 6 dias atrás

Erwin e Flávia, parabéns a voces pela sua colocação a frente do Clube do Fusca, congratulamo-nos
com vocês, um gde abraço... saudades, ansiamos por revê-los em breve!!! Carminha e Carlão.

1 resposta · ativo 6 dias atrás

· 6 dias atrás

queridos amigos Carminha e Carlos : Agradedcemos suas palavras e o carinho. Também estamos
com saudades e vamos marcar. Beijão, Flavinha e Ervin

· 2 dias atrás

Parabéns para o Clube do Fusca, eu gostaria muito de participar de algum evento de fuscas tenho
um fusca ano 1979 todo original moro em Cosmorama estado de São Paulo. 
Abraço a todos.

1 resposta · ativo 2 dias atrás

· 2 dias atrás

Caro Osmir: Agradeço seu comentário e parabéns pelo carro. Não conheço sua cidade, mas sei
que é perto de Votuporanga, onde tenho alguns amigos, das famílias Naime e Bottura. Não tem
aklgum Clubde de Fuscas ou carros antigos por aí? Vale a pena se associar a um deles, se
existirem. Pode ser um grupo de amigos, que se reunem e fazem muitas coisas juntos. Quem sabe
voce não inicia um clube de fãs do Fusca? Abração, Ervin
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