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COMUNICADO DA DIRETORIA NACIONAL DO MC MAM BRASIL
COMUNICADO Nº 016/2020 – 10/12/2020

Comunicamos a todos os Diretores e membros da Associação do MC MAM Brasil, que conforme o comunicado que a
Diretoria Nacional do MC MAM na época recebeu da Divisão Sul Americana da IASD no dia 17 de Abril de 2020 que no
11º Paragrafo nos diz: “Neste intervalo, até que a autorização formal seja dada pela General Conference, o MAM não
tem autorização da IASD para utilizar em seu brasão nenhum dos dois elementos, mencionados: o elemento figurativo
que consiste em uma chama; e o elemento nominativo que consiste na palavra “adventista”.”
Diante deste contexto, solicitamos ao Advogado da DSA, na pessoa do Dr. Augusto Filipe Azevedo Rocha, a permissão de
continuar utilizando o antigo brasão até o dia 31 de dezembro de 2020 devido termos várias atividades sociais já
programadas a serem realizadas e não teríamos tempo suficientes para mudarmos os Brasões dos coletes de 968
membros repentinamente pois implicaria também nos aspectos legais se tratando de uma Associação de Motociclistas.
E assim tivemos essa permissão da Igreja.
Portanto, informamos que a partir de hoje, só temos permissão para utilizar nosso Colete com o Antigo Brasão por mais
21 (vinte e um) dias, assim sendo, solicitamos que a partir do dia 01 de Janeiro de 2021 todos os membros que ainda
não fizeram a substituição do Brasão Antigo pelo Novo em seu Colete, por favor NÃO USE MAIS SEU COLETE COM OS
BRASÕES ANTERIORES.
Esperamos a compreensão de todos e informamos que o fabricante dos Bordados está procurando atender o Moto
Clube MAM da melhor maneira possível com qualidade e rapidez. Portanto, não deixa para última hora, evite correria no
final do tempo.

Atenciosamente
____________________________________________
Pr. Felipe Bettero

Presidente do MC MAM

