Carta nº 01/2021
Brasília, 21 de janeiro de 2021

Caro(a) Associado(a),
No dia 1º de janeiro de 2021, assumimos a presidência desta Associação para completar o
mandato da diretoria anterior, que renunciou. Assim, após o registro das respectivas atas no
cartório, comunicamos que nosso mandato vai até 16 de julho de 2022. Foram empossados
também os associados Maurício Johann (tesoureiro) e Jadir Rafael (secretário). No Conselho
Fiscal, o presidente eleito é Manoel Roberto Lobo, com os conselheiros Valdo César, José
Roberto de Lima e Eugênio Luís da Costa, como titulares, e os suplentes Sabrina Luize
Zacchi, Élcio Mário Faria e Eimar Alves de Melo. Estas informações estão disponíveis em nosso
site (http://anacamp.com/diretoria/). Agradecemos a todos que participaram das eleições, nos
dando seu voto de confiança e também aos associados que trabalharam para disponibilizar a
ferramenta para as eleições virtuais, em especial ao Claudney Wilbert, e à Sandra Webber, pelo
apoio em todo o processo.
Continuar o trabalho iniciado pelo fundador e ex-presidente Francisco Bacelar não é tarefa
fácil mas, com a participação e colaboração de todos os associados, esperamos ser exitosos ao
fim do mandato.
Algumas pequenas ações precisam ser implementadas de imediato, especialmente
buscando a melhor comunicação entre a associação e seus associados como, por exemplo,
disponibilização de mais informações em nosso site, e institucionalização dos grupos 001, 002 e
003 Anacamp como os grupos de WhatsApp que concentrarão as informações da associação para
o associado. Caso, por algum motivo, você não integre algum destes grupos, por favor, nos
avise para que possa ser inserido e não perca informação importante. Com isso, esperamos
não “encher” os telefones dos associados com mensagens repetidas, tendo em vista que muitos
estão em vários outros grupos. Atualmente, a Anacamp tem 22 grupos ativos, com os mais
diferentes focos de discussão, alguns com muitos administradores, outros com pouquíssimos.
Tudo isso precisa ser adequado com o tempo como, por exemplo, a junção de grupos com focos
iguais ou semelhantes e a adequação dos administradores.
Outra frente de ação que precisamos dar continuidade é a revisão do Estatuto. Durante
essas eleições, percebeu-se que ele pode ser melhorado, de forma a facilitar a gestão da
Associação. Assim que a chapa Somos todos Anacamp foi apresentada e se informou tratar de
chapa única, os então candidatos começaram a se debruçar sobre o documento e, com a
colaboração de outro associado, avançaram em alguns pontos mas far-se-á necessária a
composição de uma Comissão específica para esse fim, a qual esperamos constituir em breve, de
preferência com apresentação voluntária de colaboradores. Após o trabalho dessa Comissão
e aprovação da Diretoria e do Conselho às propostas, a minuta será levada aos associados via
grupos institucionais para possíveis novas colaborações e, posteriormente, à Assembleia Geral de
Associados para aprovação.
Com um fraterno abraço e votos de um feliz 2021, esperamos ajudá-los e receber, também,
a colaboração de todos.
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