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Caros Associados,  

 

 

Esperamos que todos continuem bem, com saúde. Esta semana, particularmente 

tivemos uma notícia triste, com o acidente envolvendo o campista Celso Roehrs e a 

esposa. Estamos todos confiantes e torcendo pela pronta recuperação dos dois, mas 

continuemos em uma corrente por eles.  

Agradecemos, em especial, a todos os associados que participaram da votação do 

novo Estatuto. Estamos dando sequência aos procedimentos para registro do novo 

documento em cartório. Como os membros da Diretoria estão em diferentes localidades, 

o processo torna-se um pouco mais moroso, pois o documento deve chegar ao cartório 

no qual a Associação foi originalmente registrada, em Novo Hamburgo (RS).  

Com o registro efetivado no cartório, passa a valer a nova redação do Estatuto, o 

que será comunicado a vocês, de imediato.  

A próxima etapa será a votação para aprovação do Código de Conduta, previsto no 

novo Estatuto e já apresentado a vocês, nos grupos de WhatsApp. Assim como o Estatuto, 

apresentaremos, também, um cronograma para apreciação e votação do documento, para 

que todos os associados, em dia com a anuidade 2021, possam participar. A participação 

de todos enriquece e fortalece a Anacamp. Somos todos Anacamp.  

Estamos, também, nos últimos ajustes do novo sistema de gestão. Na próxima 

semana, deve ser disponibilizado o novo portal da Associação, por meio do qual o 

associado terá acesso à Área do Sócio, utilizando seu CPF, uma novidade para a 

Associação. Por ela, você poderá atualizar seus dados, “carregar” uma foto para seu perfil, 

emitir a nova carteira e ver sua situação financeira. Acreditamos, com isso, dar mais um 

passo em prol da evolução de nossa Associação.  

Ainda temos associados sem CPF e depósitos não identificados, mas se você tiver 

dificuldades no acesso, envie um e-mail para anacampoficial@gmail.com para que 

identifiquemos o seu problema específico e tentemos resolvê-lo o mais breve.  

A seguir, apresentaremos uma planilha resumo, atualizando as contas da nossa 

Associação, para o período janeiro a maio, período de nossa gestão.  
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Resumo Financeiro – janeiro a maio 
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Finalmente, damos nossas boas-vindas aos novos associados. A chegada de 

novos membros enriquece a família Anacampista. Desejamos que encontrem bons 

amigos por aqui.  

Somos todos Anacamp 

 

Um abraço,  

 

 

NIlva Rios (Presidente) 

 Cássio Jorge (Vice-Presidente) 

Maurício Johann (Tesoureiro) 

Jadir Rafael da Silva (Secretário) 
 


