


O Projeto Ações Sociais AMO-RS 
nasceu do desejo de mudar 

realidades, incentivar, potencializar 
e criar multiplicadores.



Estamos desenvolvendo um exercício 
de cidadania, pois envolve as pessoas 
para além do seu campo de vivência, 

permitindo a transposição de barreiras 
e preconceitos em benefício do outro. 



É um meio para que haja maior 
conscientização dos indivíduos diante 
do papel que eles desempenham na 

sociedade, além de despertar o 
sentimento de solidariedade.



Ações Sociais AMO-RS

Ano 1
Cronologia





Todos lembram das imagens chocantes da devastação ocorrida na 
cidade de São Lourenço do Sul em fevereiro de 2011.

A cidade foi arrasada por uma tempestade que imundou 
aproximadamente 80% de sua área.



Milhares de pessoas perderam praticamente tudo.

Lamentávelmente VIDAS também foram perdidas.



Diante do caos ocorrido, a AMO-RS 
em parceria com seus filiados se 
mobilizou criando a campanha:



Foram arrecadados várias toneladas de doações.

Imagens do 2º.Barra Moto Fest
Barra do Ribeiro - 12 de março de 2011.



Ajudamos na logistica de entrega bem como disponibilizamos 
informações necessárias aos filiados para reforçarem a campanha.

Entramos em contato com a defesa civil e autoridades da cidade.



Divulgamos os trabalhos de entrega e a mobilização dos 
Moto Clubes e Grupos.



14º Moto Lagoa – O Evento da Solidariedade.

Dessa vez, não fomos para fazer festa, mas para fazer a diferença! 



A campanha S.O.S. São Lourenço foi uma das maiores mobilizações 
solidárias já desenvolvida por uma associação de classes no RS.

Estimamos ter mobilizado aproximadamente 20.000 pessoas, 
foram doadas mais de 20 toneladas de alimentos e mais de 50.000 

peças de roupas. Esses números são aproximados, pois 
contabilizamos apenas as informações que nos chegaram 

principalmente dos eventos da Barra do Ribeiro, São Lourenço do 
Sul e demais entregas efetuadas pelo pessoal que nos comunicou.





Inicio Oficial - Ações Sociais da AMO-RS.

É criado oficialmente a Diretoria de Ações Socias da AMO-RS, cujo 
objetivo é potencializar e incentivar as iniciativas já adotadas por 

muitos dos grupos e motociclistas filiados.

Além disso, a proposta é ser um canal de integração entre os 
grupos, buscando concentrar informações e disponibilizar recursos 
para auxilio em situações de necessidade, seja invidual ou coletiva.

A Direção atual é de Paulinho Curva, motociclista integrante do 
Moto Grupo Liberdade Vigiada de Guaíba.



Registros do primeiro ano.
Março de 2011 a Março de 2012.



O motociclista Edy sofreu um grave acidente na Argentina.

Por intermédio de seus amigos, que entraram em contato, a AMO-RS mobilizou seu 
pessoal e conseguimos  arrecadar recursos para ajudar no período em que o Edy ficou 

hospitalizado na Argentina, bem como no seu repatriamento ao Brasil.

No seu retorno ao Brasil, a Ações Sociais da AMO-RS por intermédio do seu Diretor 
Paulinho Curva, fez uma visita ao motociclista, realisada no Hospital de Santa Cruz do 

Sul. Ocasião essa muito especial em que estávamos lá, representando todos os 
motociclistas que de uma forma ou outra se envolveram na campanha.

Infelizmente, mesmo com a ajuda e dedicação de seus amigos pessoais que estiveram 
sempre ao seu lado, bem como da AMO-RS e seus filiados, Deus precisava do Edy, e ele 

veio a falecer no dia 21 de setembro de 2011.



Essa foi a maior campanha até o momento, dirigida a uma única pessoa.

Sei que nos amigos pessoais do Edy, os quais tive o prazer de conhecer 
pessoalmente e a todos que se mobilizaram para trazer ele de volta, ficou 

um sentimento de vazio.

Mas buscamos consolo em saber que tanta gente se mobilizou em uma 
causa tão nobre.

E que pudemos fazer a diferença até onde e quando foi possível.





























- 2 campanhas de grande mobilização (S.O.S. São Lourenço e S.O.S. Edy)
- Foram trocados mais de 80.000 e-mails entre os filiados
- Foram registrados mais de 20 ações no site da AMO-RS
- Estivemos presentes no Salão de Motos de Porto Alegre

- Campanha de Agasalhos
- Meio Ambiente
- Socorro a motociclistas 
- Construção de casas
- Segurança no trânsito
- Encaminhamento ao Emprego

- Doação de órgãos
- Doação de Sangue
- Doação de alimentos
- Doação a desabrigados





Nosso objetivo é ser facilitadores e multiplicadores de atividades relacionadas as 
ações sociais, desenvolvidas pelos nossos filiados.

Para tanto, disponibilizamos uma área no site da AMO-RS somente para as Ações 
Sociais, onde são divulgados os trabalhos desenvolvidos pelos Moto Clubes, bem 
como interagimos com os mesmos, principalmente por meio eletrônico, trocando 
informações e buscando auxiliar no que for possível.

Estamos presentes e em contato com uma grande rede de pessoas, filiadas ou não, 
que fazem parte direta ou indiretamente da AMO-RS, sendo por meio de recursos 
como redes sociais (ORKUT, FACEBOOK, YOUTUBE), bem como contatos por e-mail, 
telefone e pessoal.

Estamos nos organizando visando otimizar alguns processos e também estar mais 
presentes junto aos nossos filiados.

Entendemos que divulgar esses trabalhos é criar exemplos positivos, coisa que hoje 
estamos extremamente carentes, fazendo isso, nos tornamos multiplicadores.



Gostaria de aproveitar o momento para reforçar aqui o caráter voluntário de toda a 
Direção e Coordenações da AMO-RS, cujo único benefício é o prazer de se dedicar a 
fazer um trabalho tão importante, disponibilizando do seu tempo livre, em pró a uma 
gama tão grande de pessoas que constituem os motociclismo no Rio Grande do Sul.

Em especial, gostaria de agradecer a Sra.Lorena, nossa Vice Presidente, por sua 
dedicação incansável a AMO-RS, bem como ao convite feito através de sua pessoa, 
para que eu viesse a assumir a Diretoria de Ações Sociais.

Ao Sr.Sampaio, pela seu trabalho principalmente no meio eletrônico. Sem ele não 
teríamos um site com tamanha qualidade e que hoje é o principal meio de 
comunicação com nossos filiados.

Ao nosso Presidente Vilson, que sempre está disposto ao diálogo.

Ao Daniel, nosso Procurador Jurídico, por sua dedicação.

E aos demais integrantes diretos e indiretos da nossa AMO-RS.



A Ações Sociais da AMO-RS não quer estar a frente, mas sim do lado de vocês 
auxiliando quem precisa.

Fiquem a vontade para contribuir com suas ideias e sugestões para o melhoramento 
do nosso trabalho.

Contem com a gente.
A União é a Nossa Força !

Ats.
Paulinho Curva – Diretor de Ações Sociais da AMO-RS.

Contatos: 

E-mail:
acaosocial@amo-rs.com.br

Site:
www.amo-rs.com.br



Paulinho Curva
Diretor de Ações Sociais da AMO-RS.

E-mail:
acaosocial@amo-rs.com.br

Site:
www.amo-rs.com.br


