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COMUNICADO DA DIRETORIA NACIONAL DO MC MAM BRASIL
COMUNICADO Nº 002/2021 – 15/01/2021

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, conforme já solicitamos a todos no COMUNICADO DE Nº. 016/2020 no dia 10 de dezembro de
2020, a permissão de continuar utilizando o antigo brasão terminou no dia 31 de dezembro de 2020.
Portanto, informamos que a partir do dia 01 de Janeiro de 2021, NENHUM membro está autorizado a usar o Brasão
Antigo em seu Colete, por favor NÃO USE MAIS SEU COLETE COM O BRASÃO ANTIGO QUE LEVA A LOGOMARCA DA
IGREJA.
Caso algum membro venha insistir em utilizar, informo que iremos analisar cada caso no Conselho Administrativo
conforme o presente Estatuto. Artigo 10 § 2º., 4º., 5º. e 11º. Entendo que precisamos atender a solicitação da Igreja e
sermos obediente ao que nos foi pedido.
Esperamos a compreensão de todos e informamos que o fabricante dos Brasões está à disposição em atender o Moto
Clube MAM da melhor maneira possível com qualidade e rapidez. Portanto, entre em contato com a Tesouraria Nacional
e faça o seu pedido do novo Brasão conforme definido pela Assembleia Geral desta Instituição.

Atenciosamente
____________________________________________
Pr. Felipe Bettero

Presidente do MC MAM BRASIL

