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Caros presidentes de Grupos,  

 

Não sabemos se todos estão a par mas, em janeiro último, assumimos a 

direção da Anacamp, após renúncia coletiva da diretoria anterior. Na montagem da 

chapa concorrente, que acabou sendo chapa única, procuramos montar uma equipe 

com pessoas de diversos locais, para tentar “nacionalizar” a associação, além de ter 

buscado associados que possam efetivamente contribuir para o desenvolvimento da 

associação. Assim, o vice-presidente é de São Carlos e presidente de grupo de 

campismo da região; o tesoureiro é daqui de Brasília, pois precisaríamos que 

estivesse ao lado da presidente para um acompanhamento mais de perto e conjunto 

das questões financeiras. O atual secretário é de Presidente Prudente, com mais de 

30 anos de experiência na área de associações e sindicatos.  Para o Conselho Fiscal, 

buscamos ter associados de diversos lugares e com experiência na área. Seu 

presidente é um auditor aposentado, da Bahia, além de outros com experiência de 

gestão em empresas, diretorias financeiras etc., do Ceará, Pernambuco, Distrito 

Federal, Santa Catarina e São Paulo. Então, buscamos criar um time para que a 

associação possa crescer, com bases legais, claras, transparentes.  

Apesar de todas as dificuldades do início, em fevereiro, instituímos uma 

Comissão de Reforma do Estatuto – outra dificuldade enfrentada no processo eleitoral 

– pois o atual contém falhas e não contempla vários aspectos legais que são 

importantes para a gestão e o associado. Com um instrumento bem delineado, 

acreditamos que muitos dos problemas que a Anacamp enfrentou no passado não 

ocorram mais.  

Fizemos esse pequeno relato pois acreditamos que, com um trabalho profícuo, 

comprometido e compartilhado, a associação possa vir a ser o que almejamos dela: 

uma entidade capaz de representar os campistas e lutar por melhorias no segmento. 

Certamente não é uma tarefa fácil mas estamos imbuídos desse espírito, esperando 

contar com a colaboração de nossos associados e dos campistas, em geral.  

Mas o objetivo desta é informá-los que, recentemente, após ver nas redes 

sociais e grupos de WhatsApp que as lojas Havan não mais estavam autorizando 
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pernoites em suas lojas, buscamos contato com a administração da 

cadeia de lojas e, em nome da Anacamp, instituição pela qual poderíamos falar, 

pleiteamos autorização para utilizar os estacionamentos das lojas espalhadas no país 

para pernoite. Após algum tempo, tivemos êxito nesse pedido e nos foi autorizado 

o pernoite nos estacionamentos das lojas das 22h às 7 horas, mediante a 

apresentação da carteira de associado e do e-mail autorizando esse pernoite, 

ao gerente da loja.   

Depois dessa autorização, chegou-nos “reclamação” de alguns campistas de 

outros grupos, que já conseguiam pernoitar em algumas lojas. Diante disso, 

retornamos nosso contato com a administração das lojas solicitando estender a 

todos os grupos de campismo a autorização para pernoite, o que foi concedido, 

mediante as mesmas condições, no último dia 07 de abril. Ou seja, estão 

autorizados os integrantes de todos os grupos, mediante apresentação, ao 

gerente da loja interessada, de sua carteira de associado e do e-mail de 

autorização, que encaminhamos a vocês, presidentes de grupos, para fazer chegar 

aos associados que possam necessitar de pernoite nas lojas Havan.   

Agradecendo a atenção, desejamos a todos uma feliz gestão.  

Um forte abraço, 

 

Nilva Rios 

Presidente  

 

Cássio Henrique Jorge 

Vice-Presidente 

 

 


