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COMUNICADO DA DIRETORIA NACIONAL DO MC MAM BRASIL 

COMUNICADO Nº. 003/2020 – 25/09/2020 

 

Comunicamos a todos os membros associados da Associação do Moto Clube MAM – 
MINISTÉRIO ADVENTISTA DE MOTOCICLISTAS em todo território nacional, assim como nos 
demais países, como: Peru, El Salvador e México onde temos unidades dessa Associação que 
conforme pedido escrito, como também por contato telefônico, feito pelo representante 
jurídico da Divisão Sul Americana da IASD, a permissão para utilizar o brasão ou escudo atual do 
moto clube termina dia 31 de dezembro de 2020. Portanto, nenhum membro associado está 
autorizado a usar o antigo Brasão ou Escudo do moto clube depois dessa data.  
 Atenção para as seguintes orientações: 
 

1º) Foi publicado um Edital oportunizando a todos os membros pertencentes a essa 
Associação, que participassem de um concurso para um novo Brasão. Cada participante 
poderia apresentar sua proposta a fim de concorrer com os demais para um novo 
modelo de Brasão. A votação para a nova proposta aconteceu na Assembleia Geral do 
dia 23 agosto 2020, com convite a todos os membros dessa associação, ocasião em que 
foi escolhido o novo Brasão ou Escudo.  A imagem do Brasão vencedor foi publicada no 
site oficial do Moto Clube MAM para que todos os membros tenham ciência. 
 
2º) A Diretoria Nacional buscou uma empresa para centralizar a produção de todos os 
novos bordados que compõem a padronização do colete do Moto Clube. Com o objetivo 
de evitar distorções da tonalidade de cores ou do padrão dos bordados e uniformes.  
Tal medida intenta para a qualidade, estética e padronização. Portanto, cada membro 
dessa Associação deve procurar o Diretor Municipal da Unidade a que pertence e fazer 
o seu pedido. O Diretor municipal por sua vez, reunirá o pedido de todos da Unidade 
que administra para então encaminhar para o Tesoureiro Nacional, irmão Carvalho, via 
ao e-mail oficial da tesouraria, tesouraria.nacional.mam@gmail.com de acordo com o 
formulário próprio, para realizar o pedido conforme disponível no site oficial. 
www.mambrasil.com. Diante dos fatos apresentados recomendamos e não seremos 
responsabilizados se algum membro fizer outra forma de Bordado, Bandeira ou Blusa 
diferente do Padrão ou com Cor em outra tonalidade em outra empresa ou fornecedor; 
será de responsabilidade exclusiva do mesmo, e se houver alguma irregularidade 
diferente do padrão ou distorções de tonalidade nas cores, será solicitado a substituição 
pelo Padrão. Prezamos por um padrão de qualidade que represente de forma expressiva 
o nome que carregamos.  
 
3º) Em breve iremos levar para apreciação do Conselho Administrativo em seguida para 
publicação no site oficial do Moto Clube os seguintes Manuais: Regulamento de Colete 
e Uniformes, Código de Conduta, Manual Básico de Pilotagem Segura e Defensiva, 
Programa de Escudamento, Manual de Ética do Motociclismo, Manual de Conduta na 
Estrada. 
 
4º) Informamos Oficialmente a todos que o Secretário da Associação Bahia Sul da IASD, 
na pessoa do Pr. Jucimar Noya, que o Moto Clube MAM – Ministério Adventista de 
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Motociclistas, poderá continuar usando o nome ADVENTISTA no Brasão ou Escudo; uma 
grande vitória que certamente vem carregada de uma enorme responsabilidade. Ao 
lembrar que carregamos o nome Adventista no colete, temos a responsabilidade, o 
dever e o compromisso de corresponder através de nossa postura, uso dos uniformes 
atitudes e comportamento.  

 

Certos de que podemos contar com cada membro, agradecemos atenção e a compreensão de 
todos, desejamos as bençãos de Deus sobre todos. Qualquer dúvida, é só procurar suporte e 
apoio com a Diretoria Nacional. 

 

Atenciosamente                  
 
 
                                             __________________________________ 

Pr. Felipe Bettero 
Presidente 


