
  

  

SOMOS TODOS ANACAMP 
Apresentação da Chapa 

Prezado Associado, o nosso compromisso é o de continuar 
trabalhando em prol dos nossos membros e do campismo, em 
geral, continuando a modernização da Associação e fortalecendo 
os laços entre seus associados.  

A Seguir, um pouco da história de cada um dos candidatos 

PRESIDENTE 
NILVA RIOS - Brasília (DF) 
Matrícula Anacamp - 02 
Jornalista, trabalhou no Governo do Distrito Federal por 36 
anos na área de Comunicação. 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. Realizou, com a família, viagens com 
motorhome alugado na Austrália, Europa e EUA. 
Faz parte da Associação Gaviões do Planalto de Campismo, 
recentemente formalizada. Coordenou o grupo de campismo 
desde sua criação em 2006 até outubro de 2021.  Assumiu, 
em janeiro de 2021, a presidência da Anacamp.  
 

VICE-PRESIDENTE 
ANTÔNIO GOMES – Caetité (BA) 
Matrícula Anacamp – 564 
Baiano, casado com Dora, administrador hospitalar, campistas a 
35 anos, desde o inicio, além de explorar o interior baiano, 
fomentadores da exploração turística da região. Começamos 
com barraca, trailer artesanal, 5ª roda, reformamos um Turiscar 
e hoje usufruímos de um Vincenzi compacto. Membros  MH Bahia 
e Mandacaru. 

 

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 presidente 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. 

 

 

 

 



  

2º SECRETÁRIO 
VANDERLEI SOALHEIRO SEGURA – Presidente Prudente (SP) 
Matricula ANACAMP – 489 
Funcionário Público do Estado de São Paulo, Aposentado, 
atuando durante 32 anos frente à Policia Militar do Estado. 
Casado com Maria Hilda, tenho 02 filhas e 03 Netas. No 
campismo desde 1986, inicialmente com uma barraca de chão 
em uma carretinha reboque, e em Motor home desde 2017. Antes 
porém, possuí moto estradeira quando realizei algumas viagens 
por alguns países da América do Sul. 
Sócio desde março de 2018, na ANACAMP fiz parte de sua nova 
gestão, procurando colaborar nas comissões para elaboração do 
atual Estatuto, Código de Conduta e das Propostas de Melhorias 
sobre o Campismo. 

 

1º TESOUREIRO 
Paulo Werneck - Brasilia DF 
Matrícula Anacamp - 265 
Aposentado, formado em Ciências Econômicas e pós-graduado 
em finanças públicas. 
Motociclista desde os anos 90 com inúmeros viagens pela 
América do Sul, do Ushuaia na Patagônia até Isla de Margarita 
no Caribe Venezuelano. 
Iniciou no caravanismo em 2016 com uma Camper, quando 
percorreu todo o Nordeste. Em 2019 iniciou o Projeto Ushuaia-
Alasca interrompido pelo início da pandemia. Já esteve 3x no 
Ushuaia e percorreu toda a Carreteira Austral no Chile e a Ruta 
40 na Argentina. A partir de 2020 migrou para um MH. Faz parte 
da Associação de Campistas Gaviões do Planalto. 

 

2º TESOUREIRO 
Ricardo Di Grazia - Itatiba - SP 
Matrícula Anacamp - 147 
Aposentado do Setor Privado em Administração, tenho 70 anos, 
casado com Silvia a 44 anos e 1 filho. 
Iniciei minha vida no campismo com 4 anos de idade, 
experiências em Barraca, Trailer, Motor Home por 14 anos e 
atualmente estamos de Camper em um novo projeto de Viagem.  
Temos um site www.motorhomenaestrada.com.br, onde 
registramos todas as nossas  viagens desde 2005 e histórias. 

 

CONSELHO FISCAL - Presidente 
JOSÉ BATISTA DA SILVA, Rio do Sul/SC 
Matricula Anacamp -198 
Casado com a Alexandra, Aposentado, Bel em Administração de 
Empresas e Direito. 
Atuei profissionalmente: professor, assessor jurídico em cargo 
público, advoguei por 42 anos hoje JUBILADO, pela OAB/SC.  
Campista desde 1972, iniciando com barraca, hoje tenho 
Industreiler, gosto da estrada, conhecer pessoas e lugares. 
Me coloquei a disposição da ANACAMP, com o objetivo de 
integrar, fazer um Campismo alegre e saudável pra toda a família. 

 

 

 

 

 



  

CONSELHO FISCAL – Relator 
Nésio Gonçalves Guimarães - DF 
Matrícula Anacamp: 716 
58 anos, Casado Com Vanderlene Sanches (Deca), pai de 02 
filhos 
Bacharel em Direito, Produtor Rural, aposentado do Serviço 
Público Federal no seguimento de segurança Pública. 
Campista há 39 anos em barraca e 02 em motorhome e 
apaixonado pelas estradas. 

 

CONSELHO FISCAL – Membro 
Kleber Forti - 53 anos  Ribeirão preto - SP  
Matrícula Anacamp 684 
Empresário, administrador, campista, filho de pais campistas de 
barraca já tive barraca trailer e no motorhome ainda na ativa 
trabalhando. Viagem curtas final de semana e feriados. E 
algumas longas por ano. 

 

CONSELHO FISCAL – Suplente 
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”. 

 

CONSELHO FISCAL – Suplente 
PAULO ROBERTO LIMA DE CASTRO – Pelotas (RS) 
Matrícula ANACAMP 696  
Servidor Militar Estadual da reserva, tendo atuado por mais de 
trinta anos na Brigada Militar (PM RS), casado com Nina, 
campista desde a infância,  acompanhando a família nos 
"acampamentos de final de ano" (barraca). Depois em razão da 
atividade profissional, suspendi o campismo, mas sempre 
alimentando o sonho de voltar. E começamos. Comprarmos 
nosso primeiro MH e como não sabia nada, providência primeira: 
me associei à ANACAMP, onde recebi muita atenção e 
orientação dos companheiros. As viagens entrecortada pela 
pandemia, mas estamos aí, a bordo do nosso "Beija Flor".. 

 

CONSELHO FISCAL – Suplente 
Júnior César Goulart - Teófilo Otoni (MG)  
Especialista em lapidações de pedras preciosas e semipreciosas 
em atividade, casado com Rosilene Magalhães Goulart. 
Campista há 30 anos. Fui sócio do CCB durante 25 anos. 
Passamos por praticamente todos os equipamentos de 
campings, exceto camper. Fizemos muitos amigos ao longo 
desses anos e criamos os nossos filhos praticamente 
acampando, feriados, finais de semana e férias escolares. 
Estamos preparando para ficarmos mais tempo nas estradas. 

 

 


