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• COBERTURA Ultima atualização :01/11/2011 

3º Classic Fusca Festival – Tiradentes, MG

Um sucesso que se consolida

Evento reúne fãs do Volkswagen pelo terceiro ano consecutivo

Uma visita especial no Largo das Forras, em Tiradentes-MG

Depois de três anos consecutivos, já virou tradição. O velho Largo das Forras, em Tiradentes-MG se
transforma, durante três dias, no ponto de encontro de gente vinda de várias partes do Sudeste, alguns
trazendo toda a família, outros numa viagem mais solitária. Há os que partem de grandes metrópoles,
como São Paulo e Belo Horizonte, ou de cidades bem pequenas, do interior de Minas Gerais. Pessoas
de ambos os sexos e das mais variadas idades e classes sociais. Afinal, o objeto de desejo de toda
essa turma é amplamente democrático, tem um lugar no coração de todo mundo.

Classic Fusca: esse é o nome do evento anual que reúne nas montanhas de Minas Gerais uma confraria
de adoradores daquele pequeno Volkswagen, projetado há mais de 70 anos e que conforme envelhece vai
ganhando novos adeptos. Sem exageros! Já reparou como as crianças — até as bem pequenas —
gostam do Fusca? Elas não conhecem a sua trajetória e importância para a história da indústria
automobilística brasileira e mundial. É puro instinto infantil mesmo! E muitas dessas crianças crescem e
a paixão cresce na mesma proporção. E acabam tornando-se especialistas! Converse com um
“fuscamaníaco” de verdade. Você vai poder constatar o quanto ele entende do assunto. Os detalhes de
cada ano; a tabela de cores; os motores; números de produção; códigos de plaqueta e chassi; tipos de
faróis, lanternas, parachoques, calotas, retrovisores, janelas, painéis...; as padronagens dos bancos,
nada escapa ao crivo dos realmente aficionados. Para o leigo, Fusca é tudo igual. É comum ouvirmos
nos encontros de carros antigos em geral, a seguinte frase: “Nossa, mas tem muito Fusca!”. Mas
acredite: durante o longo período em que foi fabricado, o Volkswagen se manteve bem igual em sua
essência, mas evoluiu sempre, sofrendo constantes modificações ao longo do tempo.
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O exclusivíssimo New Beetle "Final Edition"

Os automóveis começaram a

chegar ao Largo das Forras na
sexta-feira à tarde. Foi um encontro
não apenas de Fuscas, mas

também de seus derivados e
"primos", como o MP Lafer

Este ano o Classic Fusca aconteceu entre os dias 28 e 30 de outubro. E nós do Portal Maxicar, que
acompanhamos o evento desde a sua primeira edição, em 2009, pudemos constatar um fato
interessante: muitos dos participantes desta terceira edição estiveram presentes nas anteriores. E o que
será que os atrai a essa peregrinação anual a Tiradentes? Fácil responder: ensinar e aprender sobre o
Fusca; assistir palestras; admirar (e invejar) os Volkswagens alheiros; rever os amigos antigos e os
conquistados ali mesmo em anos anteriores; fazer novas amizades; curtir a atmosfera mágica da cidade;
jogar conversa fora em seus inúmeros restaurantes e barzinhos... se você ainda não foi, experimente ir
no ano que vem. Você vai ver do que estamos falando!

Sexta-feira (28) à tarde os
automóveis começaram a
chegar. Um a um, foram se
posicionando ao redor do Largo,
nas estreitas ruas de pedra. Não
apenas Fuscas, mas toda a sua
“parentada”: Variant,
Brasília,Karmann-Ghia, TC, VW
1600 (o Zé do Caixão)... E
“primos distantes”, que herdaram
do Besouro sua plataforma e
mecânica, como é o caso do
esportivo MP Lafer. Não faltou
nem mesmo o moderníssimo
New Beetle, que tem o Fusca na
forma, mas não no conteúdo.
Destaque para o conversível de
“tiragem” limitadíssima e pintura
“saia e blusa” (como nos

primeiros VWs) e que marcou o fim da produção do modelo no ano passado. Existem apenas dois
exemplares desta série no Brasil!

Ainda na noite de sexta-feira, a maioria dos já presentes se reuniu no Espaço Libertas, na entrada da
cidade. Alguns foram de Fusca, outros a bordo de um antigo ônibus jardineira International da década de
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Ervin e sua esposa Flávia. No detalhe, o Dinossauro no parabrisa

1930, pertencente ao Museu de Automóveis Antigos da Estrada Real (Bichinho) e que faz passeios
turísticos noturnos. No cardápio pizzas, crepes, cerveja gelada e muito conversa fiada, que varou a
madrugada.

Horácio

Pela primeira vez no Classic
Fusca, o diretor do Fusca Clube
do Brasil Ervin Moretti viajou com
sua esposa, Flávia, cerca de 450
quilômetros, desde São Paulo, a
bordo de “Horácio” o 1300 verde,
carinhosamente apelidado em
homenagem ao simpático
dinossaurinho, personagem de
Maurício de Souza. Horácio — o
Fusca — já é “figura” conhecida
na Capital Paulista e cidades
vizinhas, onde Ervin costuma
frequentar os encontros.

Sábado (30) faltou espaço no
local da exposição, sendo
necessário acomodar alguns
automóveis nas ruas do entorno.
No decorrer do dia, uma equipe
do SENAI realizou três palestras
com os temas: princípios de
funcionamento do motor;
Recuperação e proteção de
pintura e repintura automotiva; e
Análise de gases de motores de combustão interna.

Noite agradável no restaurante. Alguns chegaram de jardineira

Um bom exemplo

Também muito conhecido entre os “fuscamaníacos” de todo o Brasil, participou do evento pela terceira
vez o comerciante especializado em peças para Volkswagens antigos, Zé do Fusca, de Belo Horizonte.
Este ano ele levou ao evento seu 1300 fabricado em 1968. Zé do Fusca já o possui há 30 anos e durante
todo esse tempo o manteve 100% original, tendo obtido a placa preta. Agora, ele decidiu fazer uma
transformação radical no Besouro: motor 1600 com dupla carburação, bancos de couro bege reclináveis,
suspensão levemente rebaixada, rodas estilo Porsche e volante esportivo de época, são apenas alguns
dos detalhes de customização do 68 na nova fase. Ao fazer as modificações, o consciente
antigomobilista imediatamente trocou as placas do carro pelas cinzas, convencionais.
— Penso que manter um carro modificado com placas pretas é uma falta de respeito e consideração
com aquele colecionador que mantém seu carro absolutamente original, como foi o meu durante todos
esses anos. Fiz uma opção. Por isso decidi dar baixa nas placas pretas. — nos contou ele.

Zé do Fusca, exemplo de antigomobilista; Borges, direto de Moçambique
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Vicente e seu filho: paixão pelas séries especiais

Magno Costa e Alexander Gromow

Direto de Moçambique

Brasileiro, atualmente trabalhando em Moçambique, na África, Antonio José Borges preserva em Belo
Horizonte seus Volkswagens adquiridos antes da mudança. Sua paixão é tanta, que ele mantém um blog
sobre o assunto, onde fala principalmente sobre eventos. (encontrocomborjao.blogspot.com). Mesmo
vindo atualmente ao Brasil somente a cada três e ficando por aqui apenas alguns dias, Borges fez
questão de prestigiar o Classic Fusca, levando a Tiradentes sua bela Variant azul.

Séries especiais

Ao longo de sua história no
Brasil, o Fusca teve diversas
séries especiais. E um
colecionador de Conselheiro
Lafaiete-MG tem se tornado um
especialista nelas. Dos cinco
Fuscas que Vicente Magalhães
possui atualmente, três são de
edições limitadas: o Série Prata
1980, o Última Série 1986 e o
Série Ouro 1996. Todos
impecáveis, é claro!

Fusquinhas

O professor carioca Márcio Pinto de Oliveira nutre um imenso fascínio pelo Fusca desde criança, quando
seu pai comprou em 1973 um 1300 da cor Ocre Marajó, que hoje pertence a ele. Por conta disso, ele
deu início a uma descompromissada coleção de miniaturas há cerca de 6 anos que hoje conta com mais
de 150 “fusquinhas” de diversos tamanhos e materiais e que os participantes do Classic Fusca e os
turistas puderam conhecer de perto, numa exposição organizada nos arredores do Largo das Forras.

A exposição de Márcio reuniu Fuscas dos mais diversos tamanhos e estilos

O Fusca na propaganda

A exemplo dos anos anteriores, o ponto
alto do evento ficou para domingo, com a
palestra do especialista Alexander
Gromow com o tema “Como a
publicidade da VW encantou o mundo”.
Gromow foi, entre outras coisas,
presidente do Fusca Clube do Brasil e
autor da proposta apresentada na
Alemanha, que instituiu o Dia Mundial do
Fusca. É colunista do Portal Maxicar,
onde assina a coluna Volkswagen World.
É ele mesmo que nos conta no box
abaixo como foi sua conferência em sua
terceira participação em Tiradentes.

Mais uma vez, Magno Costa, Thomaz e
toda a “trupe” da organização deram
“conta do recado”, proporcionando aos
“fuscamaníacos” um final de semana
muito agradável, que certamente ficará na lembrança de todos.

Texto: Fernando Barenco
Fotos: Fátima Barenco, Fernando Barenco, 

Claudio Mazzoni, Juliano Dalla Rosa e Ervin Moretti

http://www.maxicar.com.br/old/gromow/colunista_gromow.asp
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21/03/2015 Maxicar.com.br - O seu portal de veículos antigos

http://www.maxicar.com.br/old/eventosefatos/5519366_classicfusca1011c.asp 5/6

Exposição Momentos Palestra

Miniaturas

 

Tiradentes

 

Mais um Classic Fusca – Mais uma palestra

Olhando para trás, lá no ano de 2009, quando foi realizado o Primeiro Classic Fusca era difícil de se prever
como seria a continuidade deste evento, mas o esforço do Magno, com a ajuda do Tomás, fizeram com que
não só saísse o segundo evento em 2010 e agora uma nova e excelente terceiro – O Classic Fusca 2011.

O evento em Tiradentes é para quem realmente gosta de Fusca e de reencontrar os amigos, pois implica
em uma série de desafios para que se possa ir até lá e ficar os dias do evento, mas, novamente, houve
uma excelente participação de carros que vieram de perto e de longe.

Para mim foi mais uma oportunidade de dividir com uma simpática platéia mais um tópico ligado ao Fusca.

Em 2009 e 2010 foram feitas palestras que podem ser consideradas um “Ciclo Básico de História do
Fusca” – Os relatos sobre a História do Fusca na Alemanha e depois no Brasil. Mas o Fusca tem mais a
oferecer e eu apresentei uma palestra sobre a criação da famosa propaganda do Fusca. Sim, pois a
incrível propaganda criada pela DDB – Doyle, Dane Bernbach — foi um dos pilares que sustentou o
sucesso do Fusca inicialmente nos Estados Unidos e depois no “resto do mundo VW”.

Depois de falar sobre os primórdios da VW of America, eu fiz o relato da fundação da DDB em 1949. Foi em
1958 que os caminhos da DDB e da VW of America se cruzaram, e deste encontro resultou uma campanha

inicialmente aprovada em 1959.

Por um feliz acaso, o grande propagandista brasileiro Alex Periscinotto esteve visitando a DDB em 1958
onde testemunhou os primeiros trabalhos desta agência preparando a campanha para a VW. Deste acaso
surgiu em 1960 uma campanha vitoriosa de mais de 30 anos, quando Alex Periscinotto foi convidado para
assumir a conta do Fusca no Brasil, e iniciou uma campanha calcada nos princípios idealizados pela DDB.
Com isto, quando a VW decidiu alastrar o esquema da propaganda da DDB para o resto de suas áreas de

influência não teve que se preocupar com o Brasil, pois aqui este esquema de propaganda já estava a ser
utilizado com maestria pela ALMAP – onde Perisicinotto trabalhava. Para preparar esta parte da palestra eu
estive com o Alex Perisicinotto e na palestra eu apresentei um breve vídeo com a posição dele em relação à
DDB.

Todo este relato foi pontilhado com exemplos tanto de propagandas para o meio impresso, como de vídeos
para a TV.

Alexander Gromow
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