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Ah, como é bom ver quando os órgãos públicos 
reviram seus baús de memórias e compartilham 
imagens memoráveis. No Facebook da Prefeitura 
de Santa Cruz, volta e meia há registros para Epa 
nenhum botar defeito. Olha esse aqui:

Foi postado no dia 17 de outubro e dizia: “era 
uma vez, um piloto muito corajoso, e com certa 
habilidade, que se aventurou entre as torres da 
nossa Catedral São João Batista. Alguém já ouviu 
essa história? E aí, que tal este #TBT?! O registro é 
do nosso fotógrafo Luiz Fernando Bertuol”. Com 69 
comentários e 85 compartilhamentos, mais de 400 
reações na imagem, foi um sucesso. Vários foram 
os palpites do ato corajoso e até mesmo houve 
quem achasse que era montagem. Mas a cena, de 
fato, foi capturada pelo fotógrafo e impressiona. 
Bacana, não é mesmo?
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Carros antigos 
atraem admiradores
No último domingo, 
a 5ª Volks Fest reuniu 
cerca de 100 veículos 
na rua Cláudio Manoel, 
bem como clubes de 
diversas cidades 

Cerca de 100 veículos estiveram expostos durante o domingo, na rua Cláudio Manoel
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Dia para compartilhar 
a paixão pelos carros 
antigos e mostrar a be-

leza destas relíquias ao públi-
co. Assim foi o domingo, dia 
10, em Vera Cruz, durante a 
5ª edição da Volks Fest. Cerca 
de 100 veículos ficaram expos-
tos na rua Cláudio Manoel, 
vindos de diferentes cidades, 
entre elas Montenegro, Lajea-
do, Picada Café, São Sebastião 
do Caí, Roca Sales, Canoas e 
Gravataí. 

Quem também prestigiou o 
evento, com um grupo grande 
e animado, foram a Associa-
ção de Veículos Antigos Alceu 
Mainardi (Avaam) e Club 
Air Cooled - para amantes 
de Fusca e demais derivados 
Volkswagen a ar -, ambos de 
Cachoeira do Sul. A turma, 
formada por cerca de 30 pes-
soas, trouxe para Vera Cruz 
23 carros como Fusca, Kombi, 
Brasília, Opala, Miura, Vera-
neio, Corcel, entre outros. De 
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Já na foto acima, publicada no mesmo canal, o 
Facebook da Prefeitura de Santa Cruz, destaque 
para o imponente Palacinho, inaugurado em março 
de 1889, e para a Praça da Bandeira, no Centro de 
Santa Cruz do Sul. Nos finais de semana, principal-
mente, a Praça se transforma em um verdadeiro 
ponto de encontro para reunir os amigos e a família. 
A arborização já mudou um tanto de lá para cá, não 
é mesmo?

Como é bom recordar e fazer história!

acordo com Teresinha Mai-
nardi, associada da Avaam, 
a paixão pelos carros antigos 
movimenta muitas pessoas na 
sua cidade e, por isso, vieram 
em peso para a 5ª Volks Fest. 
“Mesmo que sejamos focados 
em carros antigos diversos e 
eles [Club Air Cooled] mais 
em Fuscas, todos comparti-
lhamos o mesmo amor pelos 
veículos e, desta forma, busca-
mos nos integrar e participar 
dos eventos”, frisa. 

DE EsPECTADOR 
A PARTiCiPAnTE
Há apenas dois anos San-

dro Daniel Pilz comprou 
um Fusca 1966, reformou-o 
e passou a fazer parte do 
Fusca Clube Venâncio Aires 
(Fuscva). No domingo, ele e 
mais cinco participantes do 
Clube trouxeram para Vera 

Cruz quatro Fuscas. Segundo 
Sandro, a paixão pelos car-
ros antigos é de longa data. 
“Sempre visitei as exposições 
e gostei destes veículos, até 
que decidi adquirir o meu e 
participar também”, conta.

A novidade deste ano ficou 
por conta da 1ª edição do En-
contro de Amigos e Antigos, 
que segundo um dos organi-
zadores do evento, Francisco 
Kurz, deu a oportunidade 
para mais pessoas participa-
rem. “Muita gente veio pela 
primeira vez para o evento e 
isso aconteceu, principalmen-
te, porque abrimos o leque de 
premiações e de vitrine para 
os carros antigos também”, 
revela. 

Durante a 5ª Volks Fest 
foram distribuídos 28 troféus 
aos carros destaque. 

Clubes de Cachoeira do Sul prestigiaram evento


