


'-"No l.llt.i.moe:-:emplardo "A Bananinha" informamos que.
em 1989. 0 SEDAN CLUBE do Brasil e a VOLKSWAGEN d6
Brasil iriam realizar um grande evento.

E' chegado 0 grande momento! I I

- A VOLKSWAGEN do Brasil sensibilizou-se pelo esfor~o
dispendido pelo SEDAN CLUBE do Brasil, desde a s0a
funda~~o, no sentido de preservar os FUSCAS, e
reconheceu a dimens~o que 0 nosso Clube est~
c9nquistando. Po~ outro lado, 0 ~USCA, apesar de ter
tldo sua fabrlca~~o descontlnuada, permanece
prestando bons servi~os a milh~es de brasileiros.
al~m de continuar a 'despertar 0 carinho de todos:
Estes fatores levaram a VOLKSWAGEN do Brasil a
promover uma campanha em nivel nacional, que ~ a"SEMANA DO FUSCA". As comf.:..lmoraG;~e~;ser~o abertas no
domingo, dia 15 de Janeiro,' e compreender~o as
seguintes atividades:
- 15/01/89 -Na capital de S~O Paulo ser~ realizado 0"Encontro Nacional dos FUSCAS" que est~

sendo organizado em conJunto com 0 SEDAN
CLUBE do Brasil (vide detalhes adiante).
Nas demais localidades ser~o realizados"Passeios de FUSCAS" a serem organizados
pelos representantes locais da Rede
Autorizada.

- 16/01/89 a 21/01/89 -"SEMANA DO FUSCA" com
festividades e promo~~es especiais (pe~as
e servi~os para FUSCAS, com desconto) a
serem realizadas em todas as
concession~rias da Rede Autorizada.

- 20/01/89 -instituido como "DIA NACIONAL DO FUSCA".
que doravante ser~ 0 dia no qual 0 FUSCA
ser~ homenageado todos os anos.

- Ser~, portanto, uma semana dedicada ao FUSCA, que
compreender~ um grande n8mero de atividades. 0
Brasil inteiro prestar~ homenagens ao amigo FUSCA e
todos os usu~rios ser~o moti~ados a revisar seus
carrinhos. promovendo a sua preservaG;~o. lsto est~ em
linha com'a meta primordial de nos~o Clube que ~:preservar 0 FUSCA e sua historian
- Voc@ n~o pode perder esta op6rtunidade de revisar
seu FUSCA atrav~s de servi~os autorizados e
garantidos pela VOLKSWAGEN do B~asil, e com preG;os
reduzidos. Se voc~ pensa em recuperar seu FUSCA.
aproveite- para- adquiri~as - pe~as.de qu~ neces~it~
nesta semana de promo~~es, usufrUlndo de pre~os que
estar~o abaixo da tabela.



Todos os revendedores autorizados da Rede
Volkswagen participar~o desta campanha~ conforme
disposto na circular n8mero 207, de dezembro de 1988.
- Uma c6pia desta circular, que foi gentilmente
cedida pela VOLKSWAGEN do Brasil~ segue em anexo.
- No inlcio da circular n8mero 207 pode ser vista a
repercuss~o positiva que 0 IV Passeio do SEDAN CLUBE
do Brasil. realizado no 81timo dia 20 de novembro,
teve junt6 ~ VOLKSWAGEN do Brasil. .
- A pr6pria VOLKSWAGEN do Brasil ir~ promover a
divulq:~~o.do ey~n~o, e~ ~odo_o te~r~~6rio .rnacional~atrav€!:::>dE. fa.J.,·,a5, l.mpren:::>ae:::>crl.t.a,ralada e
b;?levisada.
- 0 Bob Floriano, conhecido
promovendo a div~lga~~o do
FU~3C(")S"PE?Ia R~d io Cidade
Paulo .

"FUSCAme:H·liaco" j ~
"Encontr-o· Nacional

FM, da Capit.al de
e~:;;ta

dos
S~o

..- CCJnfor·me j,~\ irl"for-mamos ant.ericlrment~? a "SEMANA DO
F·U~~;C'~"~5f::>raabert.a ni,\C.:~pital de S~o Pew.lo, no c1ia 1.5
de Janeiro. com um dia inteiro de festa, que
compreenderA um extenso programa de atividades. Este
evento e 0 "Encontro Nacional dos FUSCAS".

- 0 evento tera duas partes: a primeira sera um
passeio e a segunda uma concentra~~o no Aut6dromo
Jose Cc\rlos Pa.c€") Interlaqos· aonde est~o
preparadas varias atra~~es, qGe culminar~o com a
sorteio de brindes de g~and~ valor.
Passeio:

Ponto de encontro: Pra~a Charles Miller - Pacaemb~
Hora de chegada: a partir das 7:30 horas
Hora de saida do combaio: 9:00 horas

- Roteiro: Pra~a Charles Miller - Av. Dr. Arnaldo
Av. Paulista - Av. 23 de Maio - Av. Rubem
Berta Av. Washington Luis Av.
Interlagos (roteiro defalhado constara do
manual a ser entregue no dia do Passeia).

- Dest.ino: Aut6dromo de Interlagos·.
- E' import.~nte que os participantes cheguem 0 mais
cedo posslvel, pois:

na chegada os carros receber~o brindeS e diploma
cedido~ pela VOLKSWAGEN do Brasil



Os ca~~os deve~~o se~ identificados com cartazes a
serem coladas nas portas.
todos os earros reeebe~~o um manual com a
~NT~SaDO~!N I g10ev~8t~ASS~Y6AE

0
5 ~~~U~~E~~~l'lE~+~NC~gINSTRUCOES NELE CONTIDAS. Junto com 0 manual se~A

entregue uma fieha que, ap6s devidamente p~eenehida
com as dados do participante, se~~ colocada em uma
u~na .. Com isto, as pa~ticipa~tes concorrer~o a um
sortelo de, no minlmo, um brlnde de q~ande valor.
At~ 0 feeh~mento dest~ edi~~o ainda nio tinhamos a
defini~~o dos brinde~ por pa~te dos
patrocinado~es. mas certamente ser~o objetos de
valor significativo (aparelho de som, TV, jogo de
pneus ou amortecedores).
Todas estas taretas levam tempo e como 0 programa ~

extenso n~o pode~emos retardar a pa~tida pa~a
aguardar os que se atrasa~em ...
- Durante 0 trajeto estA prevista uma pa~ada (ou uma
diminui~~o de velocidade) na Avenida Paulista,
defront~ ao pr~dio da Gazeta, para fotog~afias. Ser~
um registro hist6rieo que ce~tamente constarA do
Album de mem6~ias cia ind6st~ia automobilistiea
nac ir.:maI.
Interlagos:
o maioI" n(lme~o de at.ividac:les do "Encont.ro Naeional
dos FUSCAS" e~'>t~pr-evisto pa~a OCOI~n,~rno {~ut6dl-'omo
de Interlagos. Estas Atividades ser~o as seguintes:
_. ~c.:>_Lt~-fI'19.FJ<:,,~.W.~~_G_~.9_-tJ.i~,...-.RiJ!.~~t.§.:. . ,tow os os -LJ~HQrar~o um passelo pela plsta em balxa
velocidade. respeitando 0 cortejo~ ultrapassaqens s~o
proibidas.· LEMBRE-SE; SEGURAN~A EM PRIMEIRO CUGAR.

Prova de Slalom:
a prova -Cfe--per=TcTaser'~~d iviclida ern ::;:;ca t.egorias:

a. ('ltf.~= .1:.::00 cc.
b. At(~ 1~K)Occ.
c. de 1600 a 2000 cc.

Esta prova consiste ern pereorrer urn trajeto sinuoso,
contornando cones de borracha dispost.os ern linha, sem
clerrub~-los. Os veneedores, que ser~o aqueles que
eoncluirem 0 percurso em rnenor t.empo ern suas
categorias, receber~o trof~us. .

1.-Quantas pessoas cabem ern um FUSCA: ser~o forrnadas
qua~tas equipes estivere~ dispostas a,participar. A
equ1pe carnpe~ ser~ premlada corn brlndes cia VW do
Ekasi I.



2.-Equilibrio com 0 FUSCA: ser~ colocado um ovoapoiado no capO dianteiro. em cima do emblema VW. 0FUSCA dever~ percorrer um'espa~o determinado e 0 ovon~o pode ca1r. 0 Campe~o ser~ aquele que realizar aprova sem derrubar 0 ovo, no menor tempo.
~.~J~n.1vc:,dE:~For~a: a eqt...li.pe que c:on':,,;eguir "E:·~rguer"um~USLA com menos pessoas vence a prova.
4. Ser~ solicitado aDs participantes pe~as edo FUSCA. Aquele que chegar primeiro'comsolicitada, ganhar~ um brinde VW .
._- .'~..f.~.hg!~_\'.PJ:::.~:_E..l}\'.(j.().I::=.!::~.__..r;:5.?.p_~_t.B_C;_!::.\J.Br: ..~.~ Jt~L.r=.~.9.~.~I..t.Q.(~_-.-E..l.T.I;VJ;~{2. :

par..t€~s
a pec;:a

A internacionalmente conhecida Equiperealizar~ um show de pericia e coragem.
Est~ prevista a participa~~o de um FUSCA no show.
E' mais um presente da VOLKSWAGEN do Brasil aDspartic:ipantE~sclo "Encontr"o Nacional do FUSCA". b€~mcomo ao p8blico que comparecer ao Aut6dromo. .

- Verifique os detalhes de seu FUSCA: pneus,extintor. trianqulo. combustivel e manuten~~opreventi~a (velas; pl~tinado~ carburac;:~o,etc.). .
- N~o se atrase. 0 hor~rio de saida ser~ ~s 9:00hOras l~ do Pacaemb8.

Respeite 0 comboio. evite ultrapassagens, respeitea sinalizac;:~o. .
Ser~ um dominqo de lazer, traga sua familia,poder~ ganhar virios pr@mios.

VOCE, ASSOCIADO DO SEDAN CLUBE, DEVE PARTICIPAR.
VENHA COM SEU FUSCA. A REALIZACAO DE UM EVENTO DESTA
DIMENSAO ESTA' SENDO TRABALHOSA. PORTANTO, 0 MINIMO
QUE VOCE PODE, E DEVE FAZER, E' PARTICIPAR ATIVAMENTE
DESTA GRANDE FESTA. COM ESTE EVENTO, REALIZADO EM
CONJUNTO COM A VOLKSWAGEN DO BRASIL, ABRE-SE MAIS UMA
PORTA DA MONTADORA PARA OS APAIXONADOS POR FUSCA.
NAO PERCA ESTA OPORTUNIDADE. VOCE AJUDANDO 0 SEU
CLUBE IRA' AJUDAR A SI MESNO. PARTICIPE!!!



Quem nunca esqueceu o.'Fusca
agoratem uma

data s6 para selembrar dele.

2 0 0 f J A Nfl R 0 Agora os 3.000.000

~

de proprietarios de

.
. Fuscas, em circulayao par

todo pais, tem mais um
OIA NAClClNAl DO FUSCA motivo para confiar na

L-..~~ ~~~---.l marca Volkswagen e na
sua Rede Autorizada: SEMANA DO FUSCA. Uma
serie de itens de F'eyas Originais Volkswagen com
descontos especiais, validos tambem para os servi-
yos. Tudo isso para que os Fuscas brasileiros e seus
proprietarlos fiquem mais felizes do que nunca.

Esta promoyao faz parte da comemorayao do

DIA NACIONAL DO FUSCA - 20 DE JANEIRO - que
pretende homenagear 0 mais brasileiro de todos
os nossos carros.

t a Rede Autorizada Volkswagen colaborando
para a manutenyao de um dos maiores simbolos
da hist6ria da industrializacao brasileira.

Pe(as Originais
Voce conhece, voce confia.


