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Aos vinte três dias do mês de março, foi realizado na cidade de Triunfo, o 16° Congresso da
AMO-RS, onde foram nomeados como paraninfos do congresso , o casal Serafin e Shirlei, após
foi feita a abertura do congresso pelo presidente da AMO-RS Daniel Goulart, que na ocasião
fez a entrega do trailer da AMO-RS aos motociclistas presentes, na sequencia aconteceu a
palestra da 2ª Princesa Fernanda Vaz, que contou sua história no motociclismo, após começou
a palestra do motociclista e instrutor de pilotagem Capitão Neto, que falou sobre acidentes de
moto e tipos de pilotagem, ao encerrar a palestra ele se colocou a disposição de todos para
tirar dúvidas , o Presidente Daniel agradeceu a Palestra e na sequencia chamou a palestra do
motociclista Teiga Junior, que falou sobre planejamento de viagens e tipos de documentos
necessários, após a palestra foi feita uma homenagem a Rainha Natalia, motociclista de São
João de Polêsine, logo após o Presidente Daniel chamou a palestra do motociclista e
documentarista Vantuir Bopre, que falou do seu novo trabalho que foi lançado a poucos dias e
deu dicas de viagens pela América Latina, após o Presidente do Moto Grupo Moto Tri
agradeceu a presença de todos e passou a palavra para o Presidente de Honra da AMO-RS
Vilson que destacou o grande publico presente e a emoção que estava sentindo por participar
novamente de um congresso na cidade de Triunfo, após o Vice- Presidente Araldi falou do
calendário de eventos e da importância dos organizadores olharem o calendário antes de
marcarem seus eventos, após o presidente Daniel convida a todos para a entrega do Troféu
Moto Turista do Ano da AMO-RS de 2019, Nada a mais, havendo a tratar dou por encerrada a
presente ata, que será assinada por mim e pelos demais presentes.

