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Informativo Mensal do Fusca Clube do Brasil –  FEVEREIRO DE 2017 

 

PALAVRA DO PRESIDENTE -  presidente@fuscaclube.com.br  

Grandes novidades! Muitas atividades para o ano que iniciou com uma ótima reunião, na qual 

demos início aos nossos trabalhos. Já temos a data para INTERLAGOS! Estamos preparando vários 
Passeios e inovando o Bananinha: teremos agora o “ Cantinho do Sócio”. Participe e traga seus 
familiares e amigos para que também sejam sócios e desfrutem de tudo o que o Clube oferece. 

Boa leitura. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIA NACIONAL DO FUSCA – 22 DE JANEIRO DE 2017 
Um tremendo sucesso! Os estacionamentos do São Bernardo Plaza Shopping, tanto o coberto como 

o externo, ficaram lotados. Acessem os links e vejam como foi: 

- http://www.maxicar.com.br/2017/01/29o-encontro-do-dia-nacional-do-fusca-no-sao-bernardo-

plaza-shopping-sp/  

 

- http://noticias.r7.com/carros/fotos/dia-nacional-do-fusca-e-festejado-em-salvador-e-sao-paulo-

22012017#!/foto/1  

 

Agradecemos a participação de todos e principalmente pela doação dos alimentos que forma 

entregues à Instituições Beneficentes. Foram arrecadados 3.000 kg! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERLAGOS 2017 – DOMINGO - 17 DE SETEMBRO 
CONFIRMADO! Os preparativos para o mais aguardado evento do ano já estão em andamento. 

Reservado aos associados em dia com a Tesouraria, é um prêmio fantástico para aqueles que nos 

prestigiam e confiam no nosso Clube. Não fique de fora! E convide seus amigos a se associarem ao 

Clube e então dirigirem seus próprios carros no Autódromo mais famoso do Brasil. 

    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FESTA DO SORVETE – Em virtude do Carnaval, realizaremos a nossa tradicional Festa do Sorvete, 

na reunião do Mês de Março, visando proporcionar que um maior número de sócios possa 

comparecer, pois muitos viajarão no fim de semana prolongado. 
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VISTORIAS PARA A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE ORIGINALIDADE – PLACA PRETA 

Como sempre, no 2º sábado do mês, dia 11/02, em nossa Sede – Rua João Soares nº57 – Quarta 

Parada. Convidamos todos a comparecerem, para uma maior integração entre os associados. 

Refrigerantes e salgadinhos e bastante bate papo. A partir das 10:00 horas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CURIOSIDADES SOBRE O FUSCA E SUA FANTÁSTICA HISTÓRIA 
Novamente apresentamos as contribuições que recebemos de nossos Associados. Todos estão 

convidados a colaborar com cada Edição do Bananinha. 

 

     
Fusca atualmente exposto na entrada do Prédio Sede do DER – Departamento de Estradas de 

Rodagem – Av. dos Estados, 777- Ponte Pequena – São Paulo – SP ( Estação Armênia do Metrô) 

 

 

          
 

 

1º PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS VOLKSWAGEN SEDAN 

30 DE OUTUBRO DE 1985 
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   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

CANTINHO DO ASSOCIADO 
Por sugestão de um nosso sócio, criamos este espaço que queremos dedicar a aqueles que 

queiram compartilhar os momentos que marcaram a sua relação pessoal com os Fuscas e 

outros carros da família VW. Enviem-nos fotos e a medida do possível vamos publicando-as. 

            
 


