CONHEÇA A ESTRUTURA da AME-BR
FUNÇÕES:
COLABORADORES:
Tem como objetivo o APOIO a todo o grupo com ideias e sugestões de melhorias sob
todos os aspectos, divulgar nossos propósitos e principalmente zelar pelo nome da
Irmandade.
REPRESENTANTE REGIONAL:Tem como objetivo o APOIO junto a todos os
Representantes Estaduais de sua região, orientar para que possam prestar apoio e
participar efetivamente do grupo em esfera virtual e real, propor e elaborar
confraternizações com os Representantes Estaduais, Zelar pelo nome da Irmandade
e fazer cumprir nosso FOCO.
REPRESENTANTE ESTADUAL:Tem como objetivo o APOIO a todos os Representantes
Municipais de sua região, procurando fazer com que tenhamos cobertura total em
cada Cidade do Brasil. Interagir e orientar para que possam prestar apoio e
participar efetivamente do grupo em esfera virtual e real, elaborar e organizar
confraternizações em seu estado com objetivos de ampliarmos o número de
representantes e simpatizantes do grupo, zelar pelo nome da Irmandade, orientar e
apresentar nosso FOCO, fazer que todos conheçam nosso propósito.
REPRESENTANTE MUNICIPAL: Tem como objetivo o Apoio a todos os membros de sua
Cidade, procurar adicionar seus amigos ao grupo para que eles possam ajudá-lo em
um pedido de apoio, participar junto aos encontros de motos para divulgação de
nossa Irmandade, Zelar o nome da Irmandade,orientar e apresentar sempre oNOSSO
PROPÓSITO.

REGIONAL: EVENTOS - DIVULGAÇÃO DA IRMANDADE AME-BR
Tem como objetivo Fazer a divulgação da nossa Irmandade, Loja AME-BR, Encontros
e Eventos, Propor a todos os Representantes Estadual indicar 1 membro para ser um
Representante de Eventos da Divulgação do grupo em seu Estado, Ter pelo menos
em cada Estado a nossa Bandeira, todos os membros com o nosso Patch Pequeno em
seu colete, Propor parceria com os Moto Clubes, Moto Grupos para que eles em seu
Cartaz de eventos, coloque como parceiro o Grupo AME-BR, Fazer um padrão nos
Encontros e Eventos onde vamos participar, Zelar o nome da Irmandade, orientar e
apresentar sempre oNOSSO PROPÓSITO.

CONHEÇA A ESTRUTURA da AME-WORLD
REPRESENTANTE REGIONAL EXTERIOR:
Tem como objetivo o APOIO a todos os Nossos Representantes do Exterior, orientar
e fazer com que comprem a ideia da nossa Irmandade, Zelar pelo nome da
Irmandade e indicar novos representantes pelo Mundo.
REPRESENTANTE POR PAÍS:Tem como objetivo o APOIO a todos Os Representantes
Por Província de seu País, fazer com que tenhamos cobertura total em cada Cidade,
interagir e fazer com que os mesmos comprem a ideia da Irmandade, Confraternizar
para que se conheçam pessoalmente, saindo do virtual, zelar pelo nome da
Irmandade, Orientar e apresentar sempre nosso FOCO e apresentar sempre o NOSSO
PROPÓSITO.
REPRESENTANTE PROVINCIA: Tem como objetivo o APOIO a todos os membros de
sua província, adicionar seus amigos ao grupo para que eles possam ajuda-lo em um
possível pedido de apoio, participar juntos aos encontros de motos para divulgação
de nossa Irmandade, Zelar o nome da Irmandade, Orientar e apresentar sempre
NOSSO PROPÓSITO.
Agrademos sua participação, ficamos a vossa disposição para eventuais dúvidas
========================
AME- BR Nacional – Henrique Rickão
AME-WORLD – Beto Sampa

