CONHEÇA NOSSO PROPÓSITO AME-BR
CONHEÇA NOSSO PROPOSITO - AME-BR APOIO AO MOTOCICLISTA ESTRADEIRO BRASIL
• Entrevista na JUST TV programa ROCK ON THE ROAD, falamos como surgiu a AMEBR, como foi
escolhido o NOME e BRASÃO, também o que foi feito em menos de 1 ano de existência, Apoio para
QUEM VAI VIAJAR, QUEM ESTA EM VIAGEM, CAMPANHAS e um pouco de FILANTROPIA. É só copiar o
link abaixo e clicar em sua página.
• http://www.youtube.com/watch?v=kOtZXOlOsmw
• NASCE A AMEBR CONHEÇA SEUS COLABORADORES, IRMANDADE DE APOIO AO MOTOCICLISTA EM
VIAGEM.
- Conheça as pessoas que apoiaram a idéia de fazer uma nova Irmandade. Esse apoio teve aprovação do
nosso grande amigo GAU ( JOAO GONÇALVES ) de Palhoça SC.
• Surgiu a Idéia de uma nova Irmandade 24-02-2013
• Surgiu o nome AME-BR por votação em 09-03-2013 ( 91 sugestões de nomes).
• Surgiu o Brasão por votação em 07-04-2013 ( 41 sugestões de Brasão).
• Apresentação do Brasão, Adesivos em 03-07-2013 (Churrasquinho Mú), uma bela festa.
• Surgiu o nome AME-WORLD em 03-03-2014 por necessidade onde já contamos com + de 19 Países com
+ de 28.400 membros.
• Surgiu por votação (121 votos do total de 242) em 01/06/2016 o novo PATCH PEQUENO LARANJA e
também o nosso ADESIVO LARANJA para ser usado como identificação pelos nossos Representantes.
• Apresentação e inicio do site AME-BR em 20-01-2017 www.amebr.com.br
• Lançamento da AME-BR TV em 07-03-2017, acesse o Youtube.
COLABORADORES:
BETO SAMPA - GUARULHOS – SP (IDEALIZADOR E GESTOR DO GRUPO AME)
JOÃO GONÇALVES - PALHOÇA – SC
GUGU - TAUBATÉ – SP
JOAO ALANO - MACEIO – AL
IVAN - BELEM – PA

MIRANDA - GUAIRA – SP
HEBERTE - MACEIO – AL
SÉRGIO ROCHA - CAMPINA GRANDE – PB
BARETA - FOZ DO IGUAÇU – PR
JUNIOR MÚ - SAO PAULO
JOHNNY - BROTAS – SP
AUGUSTO MEDEIROS - NATAL – RN
JAIME VIANA DE LIMA - ANANINDEUA – PA

REPRESENTANTE REGIONAL GERAL
- HENRIQUERICKÃO - (27 ESTADOS)
- JURIDICO – Pedro Pereira (Bostinha)
- INFORMATICA – Clovis Dias
- AME-BR TV - João Ricardo Wilde Neto
REGIONAIS
- NORTE - ELVIS MACIEL (AC-AM-AP-PA-R0-RR-TO)
- NORDESTE - ULISSES CAMBUI (AL-BA-CE-MA-PB-PE-PI- RN-SE)
- CENTRO OESTE - NIVALDO MOREIRA (DF-GO-MS-MT)
- SUDESTE –RINALDO FRANCHINI - (ES-MG-RJ-SP)
- SUL - EGYDIO BRISOLA - (PR-SC-RS)

REPRESENTANTES POR ESTADO
• AC –
• AL –
• AM –
• AP –
• BA –
• CE –
• DF –

• ES –
• GO –
• MA –
• MG –
• MS –
• MT –
• PA –
• PB –
• PE –
• PI –
• PR –
• RJ –
• RN –
• RO –
• RR –
• RS –
• SC –
• SE –
• SP –
• TO –

REPRESENTANTES ESTADUAIS:
•Para conhecer acesse o grupo no faceboook
https://www.facebook.com/groups/amebr/photos/?filter=albums

REPRESENTANTES MUNICIPAIS:
•Para conhecer acesse o grupo no faceboook
https://www.facebook.com/groups/amebr/photos/?filter=albums

CRIAÇÃO AME-WORLD para atender a AME-BR em outros Países.
REPRESENTANTE REGIONAL EXTERIOR
- EDSON RONALDO (RONALDINHO)
PAISES ONDE O GRUPO TEM REPRESENTANTE
• ALEMANHA - JULIANA DA MATTA
• AUTRALIA - MAX GRIMBACHER
• ARGENTINA – VERONICA GUARDIA
• BÉLGICA - HUGO VERMEULEN
• BOLIVIA - GUSTAVO ERIC
• BRASIL – HENRIQUE RICKÃO
• CANÁDA
• COSTA RICA
• CHILE - VICTOR MANUEL
• COLOMBIA –DUVIAN ÂNGULO CONTRERASS
•EL SALVADOR
• EQUADOR - FRANCISCO SEPÚLVEDA
• ESPANHA - FRANCISCO GONZALEZ MERINO
• ESTADOS UNIDOS - ALLAN KARL
•FRANÇA – GRECOURT RAYNALD
• GUATEMALA
• JAPAO - GOTOU MASAYKI
• INGLATERRA - CARLOS PAULO (PEZÃO)
• ITALIA –
• MEXICO - ANTONIO BRAGA
• NICARAGUA
• PANAMÁ
• PARAGUAI - SABINO CRISTALDO
• PERU - JUAN MANUEL
• PORTUGAL - MÁRCIO GUILHERME SILVA CANTO

• URUGUAI - MIGUEL MONTERO
• VENEZUELA - EDWIN ENRIQUE

REFLEXÃO
- SEMPRE ASSUNTOS DE MOTO! VOCÊ QUERIDO MEMBRO OU REPRESENTANTE ENTROU EM UMA
IRMANDADE DE APOIO AOS MOTOCICLISTAS EM VIAGEM. ENTÃO, VOCÊ TAMBÉM É RESPONSÁVEL EM
AJUDAR OU ARRUMAR OUTRA PESSOA QUE POSSA DAR ESSE APOIO. SEMPRE DENTRO DAS
POSSÍBILIDADES DE CADA UM, NADA É OBRIGATÓRIO A NÃO SER O ESPIRITO DE PRESTAR APOIO AO
PRÓXIMO!
VAMOS PARTICIPAR EFETIVAMENTE.!!! O MAIS IMPORTANTE PARA QUEM ESTA VIAJANDO É SENTIR A
SEGURANÇA DE UM IRMÃO E NÃO APENAS SAIR NA FOTO.
• - O Grupo AME-BR no Facebook, Whatsapp e Messenger são para postagens relacionadas a viagens e
assuntos de moto, onde AME-BR esteve presente. Ainda temos muito para melhorar, tenho dificuldade
de acompanhar certas postagens, nosso foco será sempre Moto e Viagens, assuntos de interesse pessoal
NÃO serão tratados nesse grupo, espero que a galera entenda nosso lado.
• - Postagem de viagens. Após o POST ABERTO sempre atualizar diariamente ou assim quando possível,
com a localização atual e fotos, quanto compartilhar fotos de suas viagens, sempre mencionar o grupo
AME-BR como apoio. Lembre-se você é a nossa maior e melhor propaganda irmão viajante!!
• - No final da viagem. A pessoa que fez a sua postagem, favor encerrar o tópico. Assim facilita não mais
colocar a mensagem na parte de cima.
• - Sempre no final de cada viagem (Post) – entrar em contato com os administradores solicitando o
formulário de pós viagem AME-BR, ele serve para podermos melhorar o funcionamento do grupo e
conhecer a sua opinião sobre o Apoio recebido.
• Agradecemos a todos e vamos ajustando e orientando a melhor forma de conduzir e acompanhar
nossos viajantes.
- COMO ABRIR UM POST DE VIAGEM REGRAS BÁSICAS
•Todos os itens colocados aqui, serão importantes para que você faça uma excelente viagem, não se
esquecendo do fator segurança, todos vão estar preocupados com você.
- Deixamos claro que o tipo de ajuda pode ser de qualquer forma. Exemplos; Indicando um bom roteiro,
Indicando um bom hotel, indicando um bom Mecânico, indicando um bom restaurante, informando
como estão às estradas ou até mesmo para um simples bate papo.
Tudo é importante para o motociclista que está em viagem, ele vai receber um ombro amigo, Não é regra
levar para dentro de sua casa o motociclista viajante desconhecido, isso fica a critério de cada um.
- Será fundamental para quem vai realizar uma viagem verificar as condições financeiras para fazê-la, não
devendo esquecer os imprevistos.

- Ver também as condições da Moto, fazer uma boa Manutenção trocando as peças necessárias, não
fazendo gambiarra. É a sua vida que está em cima dela.
- O grupo AME-BR não vai ficar procurando o motociclista que se encontra em viagem e sim o mesmo
tem que sempre estar informando sua localização.
• Abrir um único Tópico Pôster de sua viagem em nosso grupo AME-BR
• Você será o único responsável pelas informações postadas no grupo. Seja claro e objetivo.
• Deixar claro o seu Roteiro, informando a saída e a chegada.
• Avisar na maneira do possível o horário de chegada em determinadas Cidades.
• Fazer atualizações, de preferência diárias, no mesmo pôster. Temos a opção de incluir fotos. Veja no
canto direito que tem uma máquina, e só clicar ai você carrega a sua foto, faça também um pequeno
relato de sua viagem.
• Não esqueça de que tem muita gente lhe acompanhando ou até mesmo viajando junto com você.
- Modelo de informações para abrir um pôster de viagem em nosso grupo.
Os principais detalhes a serem informados são os seguintes:

•PARA ACHAR SEU POSTER: do lado Esquerdo tem uma LUPA (pesquisar nesse grupo, é só colocar seu
nome ou o nome do pôster, vai aparecer todas suas publicações

- LOJA AME-BR, NOSSA MARCA E REGISTRADA
Sua comercialização só e feito pela LOJA AME-BR, pedidos pelo e-mail amebrloja@gmail.com, whatsapp
11 98629-8696 e Messenger Beto sampa e joao roberto, temos um tópico dentro do grupo em FOTOS
temos a LOJA onde mostra todos nossos produtos, NÃO AUTORIZAMOS REPRODUÇÃO DE QUALQUER

PRODUTO. A loja da AME-BR tem a finalidade de possibilitar a identificação de nossos participantes
através das camisetas, petchs, adesivos, bandeiras e também ajuda em parte das despesas de
administração da entidade, uma vez que não temos fins lucrativos, nem qualquer tipo de contribuição é
em momento algum solicitada aos integrantes.

COMO AJUDAR O GRUPO AME-BR;
DEPOSITO BANCÁRIOS.
PAGSEGURO: VALOR: QUALQUER QUANTIA.
https://pag.ae/bfqh8R5

ONDE ENCONTRAR NOSSO GRUPO AME-BR
FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/amebr/
SITE LOJA: https://amebr.lojaintegrada.com.br/
SITE: www.amebr.com.br
COMUNIDADE: https://www.facebook.com/Amebrcomunidade/
YOUTUBE: https://www.youtube.com/results?search_query=AME-BR+TV
INSTAGRAM #AMEBR

- O Grupo AME-BR não faz propagandas em outras paginas, facebook, site, blog, etc como
também não aceita na sua.
- Totalmente proibido abrir grupos paralelos, nosso grupo AME-BR é no FACEBOOK e Mundial,
onde todos podem interagir.
Abraços e boa viagem.
BETO SAMPA GESTOR DO GRUPO AME-BR - (ADMINISTRAÇÃO AME-WORLD)
11 971.686.665 VIVO
11 996.298.696 TIM (WhatApp)
Agüente firme se você acredita que está no caminho certo, não pare.
Agüente firme !!

RICKÃO (ADMINISTRAÇÃO NACIONAL BRASIL)
67 99137-1387 – CLARO
67 98129-9808 - TIM

