Nasceu em 3/10/1967 em Nova
Petrópolis, Mora em Bento
Gonçalves, no Rio Grande do
Sul - Brasil.
É Engenheiro Mecânico.
Colaborador da Associação dos
Motociclistas - AMO-RS e da
Federação Gaúcha de
Motociclismo.
É Comissário Desportivo da
Federação Internacional de
Motociclismo e da Confederação
Brasileira de Motociclismo.

“ Determinado e aventureiro de coração. Sampaio ama a vida e traduz
esse sentimento em suas fotos, em sua maneira de relacionar-se com as
pessoas. Quem lhe conhece sabe o valor que possui e admira sua forma de
ser. Sua humildade, sensibilidade e força revelam seu talento. Muito capaz,
é empreendedor nos negócios. Administra com competência os
compromissos do dia a dia.
Um grande colaborador, Sampaio traz os principais eventos
motociclísticos para todos terem conhecimento dessas realizações.
Apaixonado pela modalidade, sente o prazer de estar sob duas rodas e
conviver com as pessoas relacionadas a essa aventura. Assim, ele deixa sua
marca por onde passa. É impossível não contagiar-se pela energia que
Sampaio despende em cada gesto.
Pessoas assim, dinâmicas, entusiasmadas com a vida e capazes fazem a
diferença onde quer que estejam. Pois transmitem toda a beleza que há no
coração e fazem de suas atitudes um reflexo de seus pensamentos. S u a
presença está nas alucinantes imagens que registra. Está presente na
adrenalina de cada aventura. Sua sensibilidade lhe representa. Através de
suas fotos é possível conhecê-lo: energia, velocidade, prazer pelo o que faz.
Tudo isso está presente em suas fotos, que despertam nas pessoas os
mais belos sentimentos. Suas imagens falam o que há dentro dele: uma
vibrante energia.
Que a aventura torne cada vez mais colorido os seus dias, fazendo do
seu estilo de vida uma inspiração para todos! ” Equipe Inema.
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Estou incurável,
contaminado pelo vírus do
“Vira Mundo”.
Nós somos muito pequenos,
e os nossos problemas,
menores ainda.
Não fique aí parado,
faça um plano,
defina um rumo,
providencie os meios
e vá à luta.
As motos pequenas
são melhores para viajar
que as motos grandes.
A diferença entre
o sucesso e o fracasso
de uma moto viagem
é o motociclista
e a grandeza de seu espírito,
comece com viagens curtas
e vá aumentando aos poucos,
conforme sinta segurança.
Decida, o mundo não vai
passar pela tua janela!
“O maior medo de um moto
turista é o medo de não partir”
Nota do autor.
www.alexandresampaio.com.br

