ATA DO VIII EBN – ENCONTRO BRASILEIRO DE NATURISMOE II FAN – FÓRUM DE ASSUNTOS
NATURISTAS, QUE ACONTECERAM NO HOTEL PARQUE DAS PRIMAVERAS, EM CALDAS
NOVAS, GO, DE 27 A 30/10/2011.
Aos vinte e sete(27) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e onze (2011) começaram
os eventos à epígrafe – organizados pelas entidades naturistas GOIASNAT e PLANAT - com
recepção e cadastramento, reunião da FBrN com a direção e funcionários do Hotel, liberação
das instalações do Hotel para a prática do Naturismo e karaokê com sorteio de brindes. No dia
seguinte, sexta feira (28/10/2011), começou com recreação e das 10 às 11h30min, na
pérgolada piscina principal, houve reunião informal da direção da FBrN com as entidades
naturistas presentes. Houve auto apresentação e cada entidade falou sobre o seu espaço
naturista, seus pontos fortes e as dificuldades que obstaculizam o pleno desenvolvimento da
entidade. Nesse momento foi feita a identificação de dezesseis (16) entidades presentes e/ou
representadas, tornando o encontro muito rico em troca de informações e experiências. Às 15
horas, no Salão de Eventos, houve a Abertura Oficial dos VIII EBN – Encontro Brasileiro de
Naturismo e II FAN – Fórum de Assuntos Naturistas. O presidente João Olavo formou a mesa
condutora dos trabalhos com os presidentes das entidades organizadoras do evento, Elias
Alves Pereira (também presidente do Conselho Maior da FBrN e diretor da INF-FNI de Assuntos
para a América Latina) e José Antonio Ribeiro Tannús (também diretor de Assuntos Especiais
da FBrN), e os diretores Marcelo Alves Pacheco (vice presidente da FBrN) e Rayssa Neves de
Sousa (diretora secretária). O presidente João Olavo agradeceu a presença de todos,
especialmente das entidades naturistas presentes ou representadas, dos dirigentes naturistas
e dos naturistas presentes. Registrou a alegria dos dirigentes da FBrN com a elevada presença
de entidades naturistas.Agradeceu também, como sempre faz em todos os encontros
naturistas, à imprensa naturista (www.brasilnaturista.com, www.jornalolhonu.com, blog da
Glacy), que tem dado ampla divulgação às atividades naturistas. Os presidentes do GOIASNAT
(José Antonio) e PLANAT (Elias) agradeceram aos que auxiliaram na organização do evento,
especialmente à direção do Hotel Parque das Primaveras e à FBrN pelo decidido apoio a
realização deste concorrido encontro naturista. A seguir, o presidente João Olavo deu por
abertos os VIII EBN – Encontro Brasileiro de Naturismo e o II FAN – Fórum de Assuntos
Naturistas, registrando que a convocação desses dois (2) eventos foi realizada através de emails, MSN, telefonemas e divulgação dos sites oficiais e mídia naturista. Todas as procurações
enviadas foram homologadas pela mesa condutora dos trabalhos. Foi conferida e registrada a
existência de quórum para deliberações, pois estão presentes e/ou representadas as seguintes
entidadesafiliadas à FBrN: ABANAT, ANABRICÓ, Blog da GLACY, Brasil Naturista, CNEM,
GOIASNAT, Jornal Olho Nu, MDMNATURS, NATES, NATURISMO CAPIXABA, NIP, PLANAT,
RECANTO NATURISTA, RINCÃO NATURISTA, SONATA e SPNat.A relação de presenças está
anexa a esta ata.
Roteiros de Visitações e Reuniões de Trabalho da FBrN pelo Brasil – O presidente João Olavo
e a diretora secretária Rayssa fizeram relato das visitações e reuniões de trabalho com as
entidades naturistas ocorridas no 3º Roteiro da caravana “FBrN na Estrada”, que iniciou em
Manaus, AM, onde pela primeira vez a Presidência da FBrN se fez presente nos oito (8) anos de
existência do grupo GRAÚNA. Esta iniciativa resgata promessa dos pastpresidentes Elias e
Tannús e foi muito proveitosa pelas inúmeras atividades lá desenvolvidas. O grupo GRAÚNA
tentará, através de contatos, a reativação da SONAPA - entidade paraense de naturismo - que

encerrou suas atividades recentemente. Fará também contatos com os países pan amazônicos,
na busca de parceria para o desenvolvimento do naturismo latino americano. O Conselheiro
Maior da FBrN para a Região Norte Jorge Bandeira do Amaral foi convidado, aceitou e foi
nomeado diretor de Cultura da FBrN. A próxima atividade da caravana foi uma visita e reunião
com a entidade NATURE, em Recife, PE, quando seu principal dirigente Dr. Carlos Alberto de
Souza Leite prontificou-se a auxiliar os espaços naturistas brasileiros quanto a acessibilidade e,
para tanto, foi nomeado diretor da FBrN para essa importante área. Reuniões na Paraíba
encerraram este 3º Roteiro. Reunião de trabalho em Massarandupió, no litoral norte baiano
iniciou o 4º Roteiro da caravana da FBrN que teve continuidade com as atividades
desenvolvidas no grupo NATURISMO CAPIXABA, no Espírito Santo, na Região dos Lagos no Rio
de Janeiro. A seguir, visita e reunião de trabalho no CNEM, em São Gonçalo do Rio Abaixo, MG
e, depois, participação no encontro mensal do grupo GOIASNAT, vindo – logo a seguir – para o
VIII EBN e II FAN. Daqui a caravana seguirá para São Paulo, onde terá encontros com as
entidades RINCÃO NATURISTA (Guaratinguetá), NIP (Campinas) e SPNat (São Paulo-Capital).
Nessa etapa será tentado contato com o naturista José Edson de Medeiros, que atualmente
reside em São José dos Campos, dentro do programa da atual administração da FBrN de
restabelecer contatos e interatividade com os intelectuais e escritores naturistas. Essa
atividade deverá estimular e motivar esses naturistas a expandirem sua obra, publicando mais
artigos, apostilas e livros sobre a filosofia de vida naturista. No Rio de Janeiro se fará tentativa
de localizar com quem está a gestão da Ilha do Sol, onde viveu Luz Del Fuego. Para tanto, o
presidente da ANABRICÓ Pedro Ribeiro auxiliará nessa tarefa de pesquisa. Na Região dos Lagos
haverá nova tentativa de criação de uma associação/entidade, que será a base essencial para
uma retomada do naturismo na praia Olho de Boi, em Búzios. O CNEM será novamente
visitado, nos dias 14 ou 15/11, durante o seu 7º aniversário de uma luta perseverante de um
grupo de jovens naturistas. A FBrN sugeriu que lá fosse realizado um Encontro de Jovens
Naturistas, que será debatido nessa próxima reunião de trabalho. Na medida que os Roteiros
forem sendo realizados serão amplamente divulgados no site oficial da FBrN e pela mídia
naturista. O assunto não permanece em pauta.
HOMENAGEM – Pedro, o índio escultor no Hotel Parque das Primaveras, entregou peça
esculpida em madeira para a entidade GOIASNAT (um das organizadoras dos eventos), cujo
dirigente José Antonio Ribeiro Tannús disse, ao receber, que será utilizada como pedra
fundamental da sede própria, em Goiás. O assunto não permanece em pauta.
VOTOS DE LOUVOR – Ratificando decisão anterior da Diretoria da FBrN, foi aprovado – por
unanimidade – voto de louvor – aos pastpresidentes Elias Alves Pereira e José Antonio Ribeiro
Tannús. O presidente João Olavo ressaltou o elevado espírito de voluntariado e disponibilidade
permanente para o naturismo dos dois (2) homenageados. As suas gestões iniciaram um
processo de mudança que agora – na atual gestão – se aprofunda e consolida. Os
homenageados agradeceram a distinção e fizeram breve relato de suas atividades como
gestores naturistas. O assunto não permanece em pauta.
CERTIFICADO INF-FNI – O diretor da INF-FNI de Assuntos para a América Latina Elias Alves
Pereira entregou ao presidente da FBrN João Olavo o Certificado INF-FNI 2010-2011. As
manifestações de ambos registraram a perfeita sintonia das duas entidades no sentido de
desenvolver a filosofia de vida naturista no Brasil e na América Latina. O assunto não
permanece em pauta.

FILIAÇÕES À FBrN – Foram ratificadas, por unanimidade, as refiliações aprovadas
anteriormente das entidades RECANTO PARAISO NATURISTA, RINCÃO NATURISTA e SONATA, e
as filiações das entidades OCARA, SPNat, Pousada TAMBABA NATURISTA, OCA DE PIÁ
ABORÍGENE, TERRITÓRIO MACUXÍ e Blog da GLACY. Todas cumprem integralmente os
requisitos exigidos pelos normativos vigentes. O MOVIMENTO NU foi convidado a se filiar à
FBrN e analisa a possibilidade. A praia Olho de Boi, em Búzios, será visitada proximamente
para análise de sua situação atual. Foi negada, por unanimidade, a possibilidade de refiliação
do RAMANAT (em Extrema, MG) pois não houve alteração em relação as razões que levaram a
sua expulsão da FBrN em gestão anterior. O assunto não permanece em pauta.
PROGRAMA INTEGRADO DE EVENTOS. O presidente João Olavo explicou as razões da criação
do programa à epígrafe, que articula, sistematiza e potencializa os eventos nacionais, regionais
e locais, evitando suas superposições e estimulando o fluxo turístico naturista. Como temos
um bom tempo até o XIII CONGRENAT – Congresso Brasileiro de Naturismo, em março/2013, a
meta é que os organizadores consigam patrocínios para a cobertura financeira de todas as
despesas, pois a FBrN não possui condições de arcar com despesas de eventos. O presidente
João Olavo registrou a esperança da FBrN de que esse importante evento seja organizado
pelas duas (2) entidades capixabas (NATES e NATURISMO CAPIXABA). O presidente do NATES
Marcio Braga informou o andamento da organização e prestou esclarecimentos aos presentes.
O IV ELAN – Encontro Latino Americano de Naturismo ocorrerá no Chile, em praia Luna. A
Federação Brasileira de Naturismo, em parceria com o Portal Brasil Naturista, lançou o “Périplo
pela América Latina”, quando dirigentes naturistas brasileiros percorrerão os espaços
naturistas argentinos, chilenos e uruguaios, numa intensa troca de informações e experiências
e estimulando o estabelecimento de fluxo turístico naturista. O IX EBN – Encontro Brasileiro de
Naturismo acontecerá – abril/2012 - no RINCÃO NATURISTA, em Guaratinguetá, SP. A
presidenta do NIP Renata Barreto Freire se colocou a disposição para auxiliar na realização do
evento. O presidente João Olavo elogiou o oferecimento e disse que a política da FBrN para
organização de eventos é de que ele seja organizado de forma conjunta pelas entidades da
mesma região e/ou Estado. O I Encontro de Jovens Naturistas poderá ocorrer – em
outubro/2012, no CNEM, MG. Na próxima visita da caravana da FBrN o assunto será tratado
com o presidente dessa entidade, quando será analisada essa possibilidade. O XXXIII
CONGRESSO MUNDIAL DE NATURISMO acontecerá na Croácia, em setembro de 2012. O V EDN
– Encontro de Dirigentes Naturistas está agendado para acontecer em Balneário Camboriú, SC,
em novembro de 2012, com organização conjunta da AAPP e Complexo Turístico Praia do
Pinho. Houve consenso de que em setembro de cada ano seja festejada a Abertura da
Primavera, em todos os espaços naturistas brasileiros. Nessa oportunidade será homenageada
a dirigente naturista Miriam Lucia Zorzella Di Dio, exemplo de mulher naturista e autora da
ideia, que já havia sido aprovado anteriormente, mas não tinha sido implementada. Na
Abertura do Verão o procedimento será igual, ou seja, será comemorada em todos os espaços
naturistas brasileiros no mesmo período e com ampla divulgação na mídia. O I Encontro Norte
Nordeste de Naturismo, evento regional que poderá ocorrer, em Manaus, no 2º semestre de
2012. Permanece em pauta.
DOCUMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS NATURISTAS. – O presidente João Olavo referiu que já foi
detectada fragilidade documental das entidades filiadas à FBrN. Urge, portanto, que a
documentação mínima (registro formal da entidade, caixa/contabilidade/prestação de contas

e utilidade pública) seja regularizada. Mensagem orientadoraserá enviada aos presidentes das
entidades. O assunto não permanece em pauta.
ESPAÇOS NATURISTAS–O presidente João Olavo clarificou a posição da FBrN com relação a
orientação dos espaços naturistas evitarem a configuração jurídica de loteamento e
condomínio, pela simples razão de que esses tipos de partição de solo não garantem a
perenidade da opção pelo naturismo. Esclareceu dúvidas e respondeu perguntas sobre o tema.
Disse que a FBrN pode assessorar qualquer entidade quanto a sua formatação ideal, pela
experiência que ela acumulou nesses vinte e cinco (25) anos de existência. O assunto não
permanece em pauta.
“viver em harmonia com a NATUREZA...” – O presidente João Olavo reiterou o fato de que
inobstante a definição do Naturismo nos remeta para uma preocupação com a Natureza, não é
isso que foi constatado nas visitações aos espaços naturistas. Inexistem neles ações
permanentes e visíveis publicamente, que demonstrem a preocupação dessas entidades com a
questão ambiental. Na RIO + 20 devemos ter ações ambientalmente corretas para apresentar,
especialmente quanto a implementação da Agenda 21. É possível que em cada uma das
entidades naturistas exista, num futuro breve, pelo menos uma (1) ação ambientalmente
correta. Permanece em pauta.
LEI DO NATURISMO – Os diretores de Assuntos Parlamentares presentes e o presidente do
Conselho Maior da FBrN Elias Alves Pacheco relataram a atual situação da Lei do Naturismo e
suas possibilidades de reapresentação no Senado Federal.O presidente da ANABRICÓ Pedro
Ribeiro relatou que realizou uma tentativa de interessar senador do Rio de Janeiro no sentido
de reapresentar a referida lei, mas está enfrentando dificuldades. Houve amplo debate a
respeito do tema, com intensa participação dos presentes, no qual houve consenso de se
aguardar momento mais propício para retomada do tema. Nesse ínterim as entidades
naturistas devem desenvolver ação política local/regional junto aos seus representantes no
Congresso Nacional, no sentido de esclarecer o que é a filosofia de vida naturista e seus
benefícios para os praticantes, bem como a necessidade de sua regulamentação. Essas ações
visam tematizar o assunto a partir das bases da representação política. O assunto não
permanece em pauta.
INSERÇÃO DO NATURISMO NA SOCIEDADE – O presidente João Olavo e diretora secretária
Rayssa chamaram a atenção da indispensabilidade de inserção do naturismo na sociedade em
que estão sediados os espaços naturistas. É fundamental esse trabalho de base, comprovando
que os naturistas estão também preocupados com o desenvolvimento econômico, social e
ambiental dos entornos onde estão instalados. Também é muito importante a articulação com
as autoridades locais e estaduais, bem como a representação política regional no Congresso
Nacional. Essas ações são, apenas, aplicação objetiva da própria definição da filosofia de vida
naturista. O assunto não permanece em pauta.
RESOLUÇÃO FBrN 001/2010 – O presidente João Olavo alertou para a indispensabilidade de
integral cumprimento da Resolução à epígrafe. Lembrou que sua adoção aconteceu após
amplo debate com as entidades naturistas e fruto de consenso obtido após encontros
nacionais. Ela é instrumento importante na consolidação da identidade naturista e implementa
processo de sustentabilidade financeira da FBrN e suas afiliadas. Os relatórios solicitados na
Resolução devem ser enviados na época aprazada. Lembrou também que as entidades devem
remeter a previsão da quantidade de Selos INF-FNI 2012 o mais rapidamente possível. O
assunto não permanece em pauta.

NOVOS DIRETORES da FBrN – Inobstante seja competência estatutária do Presidência a
nomeação dos seus diretores, o presidente João Olavo informou que tem procurado dividir
com o Conselho Maior e as entidades naturistas a indicação e nomeação dos mesmos.
Informou as últimas nomeações ocorridas: Leonardo Spinola de Miranda para diretor 2º
Secretário, por indicação do grupo NATURISMO CAPIXABA; Evandro Telles de Oliveira e Maria
Luzia Almeida de Almeida, coordenadores do projeto do Museu Luz Del Fuego, indicados por
diversos dirigentes naturistas;Dr. José Alexandre Ferreira Guedes (Assuntos Jurídicos) e Julio
Lisboa de Magalhães (Esportes) indicados pelas entidades nordestinas; Dr. Carlos Leite e Jorge
Bandeira já referidos anteriormente.
CONSELHO MAIOR – Os presidentes Elias (Conselho Maior) e João Olavo (Diretoria da FBrN)
informaram que acertaram parceria entre as duas (2) instâncias diretivas da Federação
Brasileira de Naturismo, para que trabalhassem mais articuladas e de forma cooperativa.
Quando a Presidência e/ou seu representante visitar e/ou realizar reuniões de trabalho numa
região o Conselheiro Maior daquela região deverá estar presente. Os assuntos tratados pela
Diretoria da FBrN numa região devem ser de conhecimento e acompanhamento por parte do
seu Conselheiro Maior. O assunto não permIanece em pauta.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DECENAL – No início do ano vindouro será lançado o
Planejamento Estratégico Decenal das entidades. O somatório e a sinergia desses
planejamentos construirá o da FBrN. O presidente João Olavo clarificou que planejar
estrategicamente é pensar o futuro da organização à vista de suas limitações e considerando
as alterações de comportamento dos ambientes internos e externos. “Não existe vento bom
para velejador que não sabe em que porto quer chegar”, concluiu. A metodologia de seu
desenvolvimento está sendo estudada e será a mais simples possível. O assunto voltará à
pauta assim que tiver um fato novo a respeito.
PUBLICAÇÕES NATURISTAS – O presidente João Olavo esclareceu a política atual da FBrN, que
busca intensificar os contatos e a interatividade com os intelectuais e escritores naturistas,
para que mais publicações naturistas sejam editadas. Protocolos de Intenções com
universidades poderiam estimular publicações de teses sobre o naturismo, desenvolvidas no
mundo acadêmico. O presidente do grupo NATURISMO CAPIXABA Evandro Telles contou de
sua experiência pessoal de escrever sobre o naturismo, que começou apenas como uma
atividade de convencimento da sua familia e que, ao final, não só propiciou o respeito e apoio
dos familiares como o transformou em escritor naturista. O assunto não permanece em pauta.
Coletivos NATUREZA e MASSARANDUPIÓ – Os presidentes em exercício da SONATA (Alex
Sandro Andrade de Souza) e da ABANAT (Waldo Andrade) relataram os seus processos de
criações, que ocorreram sob a inspiração e orientação da FBrN. O presidente João Olavo
esclareceu que essas instâncias locais/regionais organizam, sistematizam e criam força política
comum do Capital Social de cada um dos entornos das praias naturistas de Tambaba e
Massarandupió. Congregam não só as entidades naturistas, mas todas as forças econômicas,
sociais e ambientais que estão preocupadas com o tema “preservação da natureza” no caso do
Coletivo NATUREZA e “o desenvolvimento de Massarandupió” pelo Coletivo de mesmo nome.
Os presidentes Alex Sandro e Waldo agradeceram o decidido apoio da FBrN e responderam
indagações dos presentes. Juntamente com o presidente João Olavo, desejam que essas
exitosas experiências sirvam de motivação para criação de outros Coletivos nos entornos de
espaços naturistas brasileiros. O assunto não permanece em pauta.

Ação do MP na praia de Tambaba (PB) – Atendendo pedido de informações de vários
dirigentes naturistas presentes o presidente João Olavo, com a participação do presidente do
Conselho Maior da FBrN Elias, relatou as várias ações da Federação Brasileira de Naturismo na
questão das Recomendações do Ministério Público da Paraíba em relação à praia de Tambaba.
Foi a primeira ação da atual gestão da FBrN, que estava tomando posse em Brasília quando,
emergencialmente, teve de se deslocar para a Paraíba, juntamente com o presidente do
Conselho Maior Elias. A partir daí e em vários momentos posteriores a FBrN agiu na defesa dos
interesses do naturismo. Contratou os serviços profissionais de advogados que produziram
uma contestação entregue pessoalmente ao Ministério Público. O assunto ainda está sob
judice e a responsabilidade do seu acompanhamento ficou com a entidade naturista SONATA.
O assunto não permanece em pauta.
Cumprida a pauta, o presidente da FBrN João Olavo deu por encerrada a presente assembleia
geral, cuja ata foi por mim Rayssa Neves de Sousa, diretora secretaria da FBrN, lavrada e que
será também assinada pelo presidente da FBrN João Olavo Rosés.
II FAN – Fórum de Assuntos Naturistas – Na sexta feira, dia 28/10/2011, na beira da piscina
principal se desenvolveram as atividades do fórum à epígrafe. A primeira atividade teve como
tema “Anatomofisiologia das Emoções” e foi apresentada pela professora Eliane Velasco que,
a seguir, desenvolveu laboratório sobre o tema. Depois o dirigente naturista e professor
Evandro Telles apresentou o tema “Afinal de Contas, o que é Naturismo ?” que desenvolvido
com muita interatividade dos presentes teve um final apoteótico com todos dançando, de
mãos dadas, a música tema da apresentação. A seguir, violão e voz intercalou alegre sorteio de
brindes.
No sábado houve recreação e atividades esportivas, que culminaram, à noite, com um baile
animado por DJ.
No domingo pela manhã, dia 30/10/2011, no Salão de Eventos, estiveram reunidos todos os
dirigentes presentes aos eventos. A Gerente Geral do Hotel agradeceu a presença de todos e
registrou a elevada educação dos participantes do evento, tanto quanto a sua civilidade como
preocupação com a questão ambiental. Os naturistas serão sempre benvindos, oferecendo a
possibilidade de que outros encontros futuros possam ocorrer novamente no Hotel Parque das
Primaveras. Os presidentes das entidades naturistas organizadoras Elias e José Antonio
agradeceram aos colaboradores e a todos os participantes que não mediram esforços para
comparecimento. O naturista Jorge Benício (de Balneário Capri, São Francisco do Sul, SC) fez
relato emocionado da sua descoberta do naturismo, graças a naturista Glacy Machado. Contou
o quanto havia mudado desde que iniciou a prática da filosofia de vida naturista. Parabenizou
o Blog da Glacy, que estava comemorando dois (2) anos de existência e puxou canto de
parabéns, que contagiou e emocionou a todos os participantes. A seguir, às 12h15min, o
presidente João Olavo deu por encerrados os eventos VIII EBN – Encontro Brasileiro de
Naturismo e II FAN – Fórum de Assuntos Naturistas, citando Gandhi: “Seja você a mudança que
deseja no mundo”.

