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JUSTIFICATIVA - PL 0712/2019 
Os admiradores da marca de automóveis Volvo, denominados Volvistas, montaram um 

Auto Clube através do qual têm participado, desde sua fundação, dos mais diversos eventos ao 
longo dos anos, como os 50 anos de Interlagos, a inauguração da Volvo Cars na década de 90 
e, mais recentemente, do lançamento dos novos modelos da marca quando dos 90 anos de 
sua criação. 

Muito organizados, os Volvistas realizam reuniões bimestrais com seus membros e 
promovem regularmente três encontros anuais onde a sociedade pode acompanhar um pouco 
da história da marca no Brasil e no mundo, através da apreciação e exibição dos diversos 
modelos existentes no nosso país, desde a década de 50. 

Os Volvistas, através do Auto Clube Brasil também divulgam a cidade de São Paulo e o 
Brasil mundialmente, enviando fotos e informações dos eventos realizados para vários clubes 
da marca Volvo em diversos países, entre os quais: EUA, Inglaterra, Canadá, Alemanha, 
Suécia, Bélgica, entre outros, incluindo alguns clubes da marca na América do Sul. Tal material 
é normalmente publicado em revistas e sites dessas associações, divulgando um pouco da 
história antigomobilista e cultura brasileira. Como um exemplo relevante podemos citar a 
matéria de capa da Volvo Sports America (vol. 37, nº4) de 2014 onde se tem um dos modelos 
do Clube inserido no ambiente da copa de 2014 realizada no Brasil. 

O Volvo Auto Clube também tem recepcionado turistas de outros países aficionados 
pela marca e associados a Clubes do exterior, criando encontro com os associados e 
mostrando um pouco de nossa cultura, gastronomia e paisagens locais, permitindo uma rica 
troca de informações e cultura, além de promover a amizade entre os povos. O Clube, através 
de seu presidente, foi convidado e atua como representante dos clubes Volvo Sports America 
dos EUA e do Volvo Enthusiasts Club da Inglaterra, no Brasil, visando dar apoio, em caso de 
necessidade, a associados desses clubes que eventualmente visitem nossas cidades." 
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