22 de Junho - DIA MUNDIAL DO FUSCA
A partir de 1995, todos os dias 22 de junho seguintes passarão a ser o "DIA MUNDIAL
DO FUSCA", uma data para se comemorar este querido, simpático e útil carro.
Por que o dia 22 de junho? Sim, pois nesta data, no ano de 1934, foi assinado o
contrato entre a Associação Nacional da Indústria Automobilística Alemã e o Dr.
Ferdinand Porsche. Segundo este contrato a Eng. h.c. Ferdinand Porsche GmbH deveria
desenvolver o Volkswagen e apresentar o primeiro protótipo em 10 meses a partir desta
data. Foi o dia que deu início à vitoriosa saga do FUSCA, o dia em que tudo começou.
Como será uma data mundial, a mesma deve levar em consideração as condições
climáticas da Terra. O clima de junho é conveniente no hemisfério norte e é agradável
na maior parte do hemisfério sul. Isto fala a favor do dia 22 de junho.
O que se pretende com esta data? Ter um dia de referência para comemorar o carro
mais vendido do mundo, o carro que foi eleito o Carro do Século e o carro que foi eleito
por seus milhões de admiradores para ser o seu objeto de estimação.
Por que este dia está sendo lançado no 5o Encontro Internacional de VW Antigos de
Bad Camberg? Todos que comparecem a este evento e todos que, mesmo não
comparecendo, tomam conhecimento do mesmo, sabem da sua importância no cenário
mundial dos admiradores do FUSCA. É sem dúvida alguma um dos expoentes mundiais
no que se refere a Volkswagens antigos e especiais. Participam nele fãs do FUSCA de
todo o mundo. Revistas dos quatro cantos da terra publicam artigos sobre este evento.
Todos estes fatores indicam o evento de Bad Camberg como cenário ideal para o
lançamento do "DIA MUNDIAL DO FUSCA"!
Esta não será uma data formal. Não necessitará da homologação das autoridades. Será
sim um dia de recordação para lembrar a todos sobre o carro que á a razão de ser de
nosso hobby. A sua aprovação e apoio são suficientes para tornar este dia uma realidade.
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Documento distribuído em Bad Camberg, Alemanha, no dia 24 de Junho de 1995.
Alexander Gromow não é mais presidente do Fusca Clube do Brasil.

