
ATA DE REUNIÃO HOG RIO CHAPTER, 11/03/2014 
 
Aos onze dias de março do ano de dois mil e catorze, às 19:40, deu-se início à REUNIÃO ORDINÁRIA da 
DIRETORIA DO H.O.G. RIO DE JANEIRO CHAPTER, na concessionária RIO HARLEY-DAVIDSON, com a 
presença de seus membros ARTUR ALBUQUERQUE – HOG Rio Chapter Director, FÁBIO CALIL – 
Assistent Director, NASSAR JUNIOR – Head Road Captain, DIEGO MEDEIROS – Road Captain (RC), 
JERONYMO MAIA – RC,  MARCUS FEURY – RC e RICARDO QUIRINO – RC. Foi confirmado que os 
seguintes integrantes da Equipe de Diretoria do HOG Rio participarão do HOG Rally; Artur 
Albuquerque, Fábio Calil, Nassar Junior, Daiana Broedel, Flávio Melo, Jeronymo Maia, José Augusto, 
Newton Valle, Ricardo Quirino e Valmir Mota. Assim como, o RC do TREM ALPHA (21 99787-0166) 
será o PHD Artur Albuquerque e o RC do TREM BRAVO será o PHD NEWTON VALLE (21 97978-
0300). O Diretor informou que o HOG Rio conseguiu uma condição de preço especial para o 
TRANSLADO RIO / POA / RIO com a GAB Transportes (Gil Cohen / Fone: +55 11 4785-8166 R: 
8160), desde que os interessados se organizem em grupos de 7 H-D para pagar um caminhão, que 
custará R& 7.800,00, ida e volta, conforme proposta recebida pelo HOG Rio, e assim cada 
coordenador de cada grupo de 7 H-D deverá acertar os detalhes, diretamente, com a GAB. Ficou 
acertado que o HOG Rio vai convidar todos os PHD RJ para que se reúnam no dia 01/03, em 
CANELA, às 18h30, a fim de montar um FLAG PARADE (DESFILE DE BANDEIRAS) para chegarem 
juntos ao H.O.G. POINT DO HOG RALLY, em GRAMADO. O PHD NASSAR (21 99894-9992) aceito a 
incumbência de coordenar o Flag Parede e irá providenciar as hastes solicitadas pelos interessados 
para as BANDEIRAS (HOG, HARLEY-DAVIDSON, RIO DE JANEIRO E BRASIL) e o material para fixar 
as hastes com as bandeiras nas motos. Então a recomendação é que coloquem suas bandeiras no 
alforje e vamos marcarmos presença na nossa chegada. Em seguida, que os PHD (Proprietários de 
Harley-Davidson) interessados em participar do BRIFFING DE VIAGEM, no dia 24/04, às 19H30, na 
Rio H-D, deverão confirmar a presença com a Secretária do HOG Rio (Thamires / 21 3613-1111). 
Durante os comentários de DEBRIEFING COLETIVO, foi observado que os RC devem se 
conscientizar de que é fundamental o uso permanente o ESPELHO RETROVISOR, a fim de impedir 
ou corrigir o FRACIONAMENTO do Trem de H-D. Assim como é essencial sempre realizar o 
REAGRUPAMENTO, na faixa direita e em baixa velocidade, quando necessário. Foi dada muita 
ênfase quanto às SITUAÇÕES DE DIFICULDADES para os mais novos, como em Curva Fechada, 
Declive Acentuado etc, quando o RC deve diminuir a velocidade, a fim de evitar acidentes com o 
pessoal mais inexperiente e empolgado. Quanto a PARTICIPAÇÃO NO TREM do HOG Rio de 
MOTOCICLISTA SEM H-D, ficou decido que precisará ser convidado de um Membro do HOG Rio, 
que será o responsável por seu convidado e pela sua participação no BRIEFING DE PARTIDA. Caso 
for constatado que o motociclista não é convidado, então passará a ser responsabilidade do FE, que 
deverá orientá-lo, da melhor forma possível. O Diretor solicitou ao Assistente e a HRC que envidem 
esforços para colocarem em dia o CONTROLE DE CERTFICAÇÃO DE ROAD CAPTAIN (RC), em suas 
etapas de Certificação M1, Certificação M2 e Aprovação no TEST RIDE pelo CONSELHO DE 
CERTIFICAÇÃO DE RC, Controle de Entrega de Certificados, até a conclusão que será a Publicação 
em ATA, conforme previsto no Regimento. Também comentou que a situação de todos RC da 
equipe de Diretoria ainda é precária, até que cumpram todas as etapas de certificação prevista no 
Regimento do HOG Rio. Discutida ponto a ponto, foi definida a PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES de 
ABRIL, levando em conta as propostas enviadas pelos membros do HOG Rio. Como após consultados, 
os presentes não tinham mais nada a declarar, a reunião foi encerrada às 21:30h. 
Nassar Junior – Head Road Captain 
Fábio Calil - Diretor Assistente 
Artur Albuquerque - Diretor 


