SOMOS TODOS ANACAMP
Caro(a) Associado(a)
Aceitamos o desafio de concorrer às eleições para a nova Diretoria, mas contamos
com cada um de vocês para fazer um bom trabalho à frente da Associação.
Ajudar e ser ajudado é o lema da Associação que também incorporamos à nossa
chapa. Sozinhos não somos ninguém.
Herdamos um bom trabalho, mas precisamos dar continuidade e avançar em outros pontos como, por exemplo, atualizar nosso Estatuto, manter e ampliar os
convênios, pensar em propostas que possam alavancar o campismo. Primeiras
ideias para serem amadurecidas e realizadas.
A seguir, apresentamos um pouquinho de cada integrante da chapa Somos Todos Anacamp.
PRESIDENTE
NILVA RIOS - Brasília (DF)
Matrícula Anacamp - 02
Jornalista, atua no Governo do Distrito Federal desde 1985. Iniciou no campismo em
1986, em uma primeira grande viagem de trailer pelo Nordeste. De lá para cá, não
deixou mais este estilo de vida, tendo passado pela barraca, trailer e desde 2000 com
motorhome.
Faz parte do Grupo Gaviões do Planalto desde sua criação e há bastante tempo vem
coordenando as atividades do grupo.
VICE - PRESIDENTE
CASSIO HENRIQUE JORGE - São Carlos - SP
Matrícula Anacamp - 258
Tecnólogo em Processamento de Dados. Iniciou no campismo em 1996, com uma
simples barraca tipo “igloo”. Foi passando de barraca em barraca até que chegou ao
trailer. Realizou a viagem de lua de mel com o trailer o qual foi capa da revista motorhome, em 2016. Já está no terceiro motorhome.
Fundador e presidente do Grupo Bobra de Campismo e Veículos de Recreação desde
2003. Organizou encontros no estado de São Paulo e alguns no Paraguai de 2012 a 2014.
TESOUREIRO
MAURÍCIO JOHANN - Brasília
Matrícula Anacamp - 189
Administrador de Empresas, com pós-graduação em Formação de Executivos e MBA
em Formação Geral para Administração de Negócios, pela Universidade Federal da
Bahia e pós-graduação Lato Sensu em Práticas de Gestão para Resultados Sustentáveis, pela UNISEB – União dos Cursos Superiores SEB Ltda e INEPAD – Instituto de
Ensino e Pesquisa em Administração.
Natural de Tangará (SC), está no campismo desde criança, acampando com barraca e,
desde 2016, com motorhome.
Integra o Grupo Gaviões do Planalto de Campismo (Brasília) e é sócio do Grupo Rodamundo de Santa Catarina.

SECRETÁRIO
JADIR RAFAEL - Presidente Prudente (SP)
Matrícula Anacamp - 535
Jadir Rafael da Silva é Bacharel em Direito, Dirigente Sindical por mais de 38 anos. Atualmente, é tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Similares de
Presidente Prudente (SP), e Secretário Executivo de uma Confederação Nacional que
representa os trabalhadores da área de turismo. Motociclista, faz 03 anos que se tornou campista, quando adquiriu um Trailer Karmanguia 450, com o qual já fez algumas
viagens, totalizando cerca de 15.000 km, tendo tido a oportunidade de já conhecer 20
das 27 capitais do Brasil.

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE
MANOEL ROBERTO DA SILVA LOBO - Salvador (BA)
Matrícula Anacamp - 426
Aposentado, formado em Ciências Contábeis atuando nas áreas de Auditoria e Controles Internos, Gestão, Finanças e Contabilidade. Casado com Laurinda, tem 3 filhos
e 3 netos.
No campismo, o encantamento começou em 2007, com a locação de um MH percorrendo 11 países da Europa, mas o coração só bateu forte na ExpoMotorhome de
2016, realizando o sonho de ter seu próprio MH. Participa como Secretário do Grupo
MH Bahia (sede em Salvador/BA), contribuindo com o desenvolvimento do Grupo.

MEMBROS TITULARES
VALDO CÉSAR DE CARVALHO - Brasília
Matrícula Anacamp - 172
Arquiteto, formado pela Universidade de Brasília, especialista em Desenho Urbano e
Organização Territorial pela Universidade Complutense de Madri e MBA pela FGV (DF)
em Gestão Imobiliária da Construção Civil.
Aposentado desde janeiro de 2017, após trabalhar 40 anos na Terracap - maior
empresa imobiliária pública do Governo do Distrito Federal - e 10 anos na empresa
que administra as obras do Governo do DF, a Novacap.
Entusiasmado pelo campismo, sempre que teve oportunidade acampou de barracas com os filhos, pais e
avós, depois com trailer e, a partir de 2014, passou a acampar de motorhome, viajando com o Argolo, irmão
e parceiro de viagem, experimentando novas situações, que fazem a vida valer a pena ser vivida nessa fase
da melhor idade.
JOSÉ ROBERTO DE LIMA – Caruaru (PE)
Matrícula Anacamp - 323
Aposentado, formado em Administração e pós-graduado em Marketing. Atualmente
exerce função de Tutor EAD no Centro Universitário Unifavip, em Caruaru.
É campista desde os anos 80 porém passou muitos anos afastado. Retornou a cerca
de quatro anos após aquisição do motorhome. Gosta de viagens e está sempre pronto para servir ao próximo. Integrante do Grupo Asa Branca de Campismo.

EUGÊNIO LUÍS ALBUQUERQUE DA COSTA
Fortaleza (CE)
Matrícula Anacamp - 91
Aposentado, empresário, administrador de empresas e advogado.
Está no campismo há 7 anos, tendo viajado por toda a América do Sul e Europa. Integra, como fundador, o Dry Road, grupo de campismo do Ceará, e o grupo Asa Branca.
Ama o campismo e hoje é seu principal motivo de vida.

MEMBROS SUPLENTES
SABRINA LUIZE ZACCHI NETTO ABREU - Palhoça (SC)
Matrícula Anacamp – 148
Técnica em Enfermagem, casada, 2 filhos (sendo 1 de quatro patas). Após aquisição
do motorhome, que apelidou carinhosamente de Judite (MH), há quatro anos, junto
com seu esposo Jô, encontrou a felicidade e amizade nos campings por onde passa.
São verdadeiros amantes da vida na estrada, adoradores de conhecer novos lugares e
novas pessoas. Estão sempre prontos a ajudar.

ÉLCIO MÁRIO FARIA
Matrícula Anacamp - 257
Odontólogo há 42 anos, clínico e professor de curso de especialização em ortodontia.
Casado com Sandra Irene Barbeiro Faria, também odontóloga, tem 3 filhos e 3 netos.
No campismo desde 1990, o casal começou com barraca, depois passou para um
trailer e, em 2003, adquiriu o primeiro motorhome. Está sempre disposto a ajudar e
ser ajudado.

EIMAR ALVES DE MELO – Brasília (DF)
Matrícula Anacamp - 560
Graduada em Administração de Empresas, Eimar foi, por dois anos, diretora financeira
da Associação dos Servidores da Infraero (ASSINFRA). No campismo, herdou dos pais o
amor por este estilo de vida: com um mês de vida, já estava em acampamentos com
eles. Desde 2013, integra o Grupo de Campismo Gaviões do Planalto (Brasília).
“Participei de várias expedições pelo Brasil, América do Sul e América do Norte, acampando inicialmente com barraca, depois com um veículo transformado numa mini casa
e agora com um motorhome 4x4”.

Participe das eleições dia 22/12
“ Minha vida é andar por este país
Pra ver se um dia descanso feliz
Guardando as recordações das terras onde passei
Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei “
Herve Cordovil / Luiz Gonzaga

