ATA DO IX EBN – ENCONTRO BRASILEIRO DE NATURISMO E III FAN – FÓRUM DE ASSUNTOS
NATURISTAS, QUE ACONTECERAM NO CLUBE RINCÃO NATURISTA, DE 28/04 A 01/05/2012,
EM GUARATINGUETÁ, SP.
Aos vinte e oito (28) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e doze (2012), às onze horas
(11) horas, no prédio da sede do Clube RINCÃO NATURISTA, em Guaratinguetá, SP, o
presidente da Federação Brasileira de Naturismo – FBrN, João Olavo Rosés, compôs a mesa
diretora dos trabalhos de abertura oficial dos eventos acima referidos. A mesa ficou assim
constituída: presidente João Olavo Rosés, vice presidente da FBrN Marcelo Alves Pacheco,
secretária da FBrN Rayssa Neves de Sousa, conselheiro maior da FBrN para a Região Sudeste
Arnaldo Ramos Soares e presidente do Clube RINCÃO NATURISTA Juvenal Salvador de
Dominicis. O presidente João Olavo agradeceu a presença de todos, especialmente das
entidades naturistas presentes ou representadas, dos dirigentes naturistas e dos naturistas
presentes. Registrou que o RINCÃO NATURISTA lhe havia dado momentos muito felizes.
Primeiramente, por ter acreditado na Proposta de Trabalho 2011/2013 da atual gestão da
FBrN, filiando-se novamente à mesma no ano passado. Depois, no VIII EBN e II FAN, em Caldas
Novas, GO, essa entidade se candidatou a realizar os eventos IX EBN e III FAN. No âmbito
particular, aqui foi surpreendido pela comemoração surpresa de seu aniversário e, por último,
pela calorosa recepção e organização dos atuais eventos. Alias, sobre esse último aspecto,
registrou especial agradecimento aos organizadores do IX EBN e III FAN, que auxiliaram o
presidente Juvenal nesta complexa e difícil tarefa. Agradeceu também, como sempre faz em
todos os encontros naturistas, à imprensa naturista (www.brasilnaturista.com,
www.jornalolhonu.com e blog da Glacy), que tem dado ampla divulgação às atividades
naturistas. A seguir, o presidente João Olavo deu por abertos os IX EBN e III FAN. Falou, em
sequência, o presidente Juvenal, que agradeceu a confiança da FBrN em aceitar os seus
argumentos e aqui manter a realização dos eventos referidos. Agradeceu também aos que
auxiliaram na sua organização. Esclareceu os motivos da transferência de data e relatou as
dificuldades enfrentadas e, felizmente, superadas. O conselheiro maior da FBrN Arnaldo falou
de suas atividades e colocou-se a disposição para auxiliar no que for preciso às entidades
naturistas da Região Sudeste. Após essas manifestações dirigiram-se todos para o pátio
contíguo e procederam - ao som do Hino Nacional – ao hasteamento das bandeiras do Brasil,
São Paulo, FBrN e Clube RINCÃO NATURISTA. Às quinze (15) horas foi aberto o III FAN – Fórum
de Assuntos Naturistas, com a palestra proferida pelo presidente da FBrN João Olavo sobre o
tema “Planejamento Estratégico Decenal do Naturismo Brasileiro”. O III FAN foi
complementado pela palestra “O Naturismo e a Feminilidade” proferida – às dezoito (18)
horas do dia 29/04/2012 – pela psicanalista Dra. Gislaine Varela Mayo. Os textos de ambas as
palestras estão nos anexos 01 e 02 desta ata. Ainda no dia 28/04, sábado, houve caminhada
ecológica, atividades lúdicas e Festa Baile. No dia seguinte, dia 29/04 domingo, houve a
abertura da exposição de arte em cerâmica do artista plástico naturista Marcos e artesanato
dos artesãos naturistas Soler e Ângela, bem como atividades lúdicas, que culminaram com a
apresentação de show de dupla de violeiros da região (Cunha, SP). As atividades esportivas ao
ar livre ficaram prejudicadas face a chuva que se precipitou nesses dias. No dia seguinte, 30/04
segunda feira, às 10 horas, o presidente João Olavo formou a mesa condutora dos trabalhos da
reunião das entidades naturistas no IX EBN – Encontro Brasileiro de Naturismo, conforme
convocação e pauta enviadas anteriormente por e-mails e contatos telefônicos. A mesa ficou

assim constituída: presidente João Olavo, vice presidente da FBrN Marcelo Alves Pacheco,
secretária Rayssa Neves de Sousa, presidente do Conselho Maior da FBrN Elias Alves Pacheco e
presidente do Clube RINCÃO NATURISTA Juvenal Salvador de Dominicis. O presidente João
Olavo reiterou os agradecimentos da FBrN pela ótima organização do evento, cuja execução –
entretanto – estava sendo prejudicada pelas persistentes chuvas que caiam nesses dias. Foram
homologadas todas as procurações apresentadas por e-mail ou escritas. A seguir, foram
registradas a presença ou representação de dezesseis (16) entidades naturistas, o que dá
quórum deliberativo às decisões: ABANAT, AGAL, ANABRICÓ, Brasil Naturista, GOIASNAT,
HMN, Jornal Olho Nu, MDM, MIRANTE, NIP, OCARA, Pedras Altas, PLANAT, RECANTO PARAÍSO,
RINCÃO e SPNat. A relação de presenças está anexa a esta ata. A seguir, o presidente João
Olavo deu início aos trabalhos, seguindo a ordem estabelecida previamente pela pauta do
encontro, divulgada anteriormente por e-mail, conforme descrito nos tópicos abaixo. Foi
aprovada por unanimidade a ata do VIII EBN – Encontro Brasileiro de Naturismo, que ocorreu
de 27 a 30/10/2011, em Caldas Novas, GO. A presidenta do NIP Renata Freire leu – a pedido do
presidente Evandro Telles – mensagem do grupo NATURISMO CAPIXABA ao IX EBN – Encontro
Brasileiro de Naturista, cujo texto é o anexo 03 desta ata. O presidente do grupo ANABRICÓ e
Jornal Olho Nu, Pedro Ribeiro, fez entrega ao presidente da FBrN João Olavo do livro “Sem
Pedir Julgamentos – Conforme a Natureza” enviado por seu autor, intelectual e escritor
naturista Paulo Pereira. O presidente João Olavo agradeceu e recomendou que todas as
entidades naturistas o adquiram, bem como os naturistas em geral, face a relevância do seu
conteúdo. Neste momento o presidente João Olavo fez a entrega ao dirigente Arnaldo dos
selos INF-FNI 2012, selos infantis (Y) e Cartões INF solicitados pela entidade MIRANTE DO
PARAÍSO. Ressaltou a importância que os espaços naturistas solicitem logo os selos INF-FNI
deste ano, para distribuí-los logo aos seus integrantes ou associados.
AVALIAÇÃO DOS ROTEIROS NATURISTAS. O presidente João Olavo e secretária Rayssa, com a
concordância do vice presidente Marcelo, descreveram os 4º e 5º (e último) Roteiros da FBrN
na Estrada 2011. O 4º Roteiro começou em setembro de 2011, com a criação (estimulada pela
Federação) da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Conde, PB e do inédito
Coletivo NATUREZA (organizado pela FBrN), que articula doze (12) entidades locais no entorno
da praia de Tambaba. A primeira é presidida pela naturista Maria Claudia Tombolato e a
segunda pelo presidente da SONATA (na oportunidade, presidente em exercício Alex Sandro
Andrade de Souza). No final do mês de setembro a FBrN, SONATA, Movimento Nu e outras
entidades realizaram importante reunião de trabalho com o Secretário Estadual de Turismo e
Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Renato Feliciano, quando foi pleiteada a implantação
de Área Especial de Interesse Turístico na região da praia de Tambaba. No início de outubro de
2011 o roteiro seguiu em direção à Bahia. No litoral norte, em Massarandupió, na Pousada Rio
& Mar foi realizada reunião conjunta da FBrN e ABANAT, quando foi deliberada a criação do
Coletivo MASSARANDUPIÓ, que – atualmente – articula vinte e duas (22) entidades locais, no
entorno da praia de Massarandupió. No litoral sul baiano foram visitados vários locais na
busca, infrutífera, de possibilidades de novos espaços naturistas. No dia 11/10/2011 o roteiro
contemplou a Pousada Lua Nua (do casal Marcos e Eneide) e a praia naturista de Barra Seca,
no Estado do Espírito Santo. Em meados desse mês (dias 14, 15 e 16/10) a FBrN participou de
reunião conjunta com as entidades NATES e NATURISMO CAPIXABA, que tratou – dentro de
outros temas – a realização do próximo CONGRENAT, em março de 2013, na praia de Barra

Seca. Nos dias 17 e 18 desse mês foi a vez de ser visitado o CNEM – Comunidade Naturista
Encanto de Minas (com Wesley, Heid e Liara), em São Gonçalo do Rio Abaixo, MG, onde foi
entregue o Certificado de Área Naturista 2011 e tratado – entre outros assuntos – a
possibilidade de realização de um encontro nacional de jovens. Logo a seguir, quando da
comemoração do seu 2º aniversário, o Blog da Glacy foi convidado a se filiar à Federação
Brasileira de Naturismo. Nos dias 22 e 23/10 o roteiro contemplou o GOIASNAT, em Bela Vista
de Goiás, GO, onde além da visitação, extensa pauta de assuntos foi desenvolvida. A partir do
dia 24, a FBrN se fez presente em Caldas Novas, GO, nas atividades preparatórias dos
encontros para lá programados, inclusive realizando visitas institucionais. De 27 a 30/10/2011,
no Hotel Parque das Primaveras, participou do VIII EBN – Encontro Brasileiro de Naturismo e II
FAN – Fórum de Assuntos Naturistas, cuja ata foi realizada a parte e suas atividades foram, na
oportunidade, amplamente divulgadas. No final do mês de outubro, no dia 31, a FBrN realizou
reunião conjunta com as entidades NIP e SPNat, em Campinas, SP. No início de novembro o
Clube RINCÃO NATURISTA foi visitado e, entre outros temas, a realização do IX EBN e III FAN
foi debatida e orientações foram dadas pela FBrN. A Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, foi o
próximo passo deste 4º Roteiro. Foram analisadas as possibilidades de filiação à FBrN das
praias Olho de Boi (Búzios) e Brava (Cabo Frio). Participaram das visitações e contatos, além da
FBrN, o presidente da ANABRICÓ e Jornal Olho Nu, Pedro Ribeiro, e o casal de naturistas
fluminenses Fernando e Ceir. Houve consenso de que para essas praias serem consideradas
naturistas, associações locais de naturistas sejam criadas para fiscalizar o cumprimento do
Código de Ética da INF-FNI e FBrN. No momento não existem condições para tal. No 7º
aniversário do CNEM, em 15/11/2011, a FBrN foi representada por seu diretor de Relações
Institucionais Jaime Cabral, que além da visitação tratou também da questão organizacional da
entidade e das tratativas em andamento relacionadas como encontro nacional de jovens. O 4º
Roteiro ainda contempla três atividades. Em Massarandupió, litoral norte baiano, em 18/11,
nova reunião conjunta da FBrN e ABANAT. Em Tambaba, Conde, PB, reunião conjunta FBrN,
SONATA e Coletivo NATUREZA e, em João Pessoa, reunião jantar com nomeação de três novos
diretores da FBrN (Dr. Alexandre Guedes/SONATA, diretor de Assuntos Jurídicos; Dr. Carlos
Alberto de Souza Leite/NATURE, diretor de Acessibilidade; e Jaime Cabral Vieira/SONATA,
diretor de Relações Institucionais). O 5º (e último) Roteiro da FBrN na Estrada 2011 só pôde ser
concluído em fevereiro de 2012, por dificuldades operacionais e financeiras da entidade. Dia
09/02/2012 na Tapiocaria Coco Bambu, em Salvador, BA, o presidente em exercício da
ABANAT, Waldo de Andrade, sua esposa e dirigente naturista Marisa Fraga e sua filha
arquiteta e naturista, Mariana Maria, apresentaram o inédito projeto da ECOVILA DA MATA,
que recebeu integral apoio por parte dos dirigentes naturistas (presidente João Olavo e
secretária Rayssa). Dia 10 e 11/02/2012 foram visitadas e realizadas reuniões de trabalho nas
praias da Galheta (em Florianópolis, SC) e Pedras Altas (em Palhoça, SC). Na primeira, os
dirigentes da FBrN foram recepcionados e hospedadas pelo presidente da AGAL Affonso Alles
e sua esposa Miriam e deles receberam um livro com a história da praia de Galheta. Na
segunda, foram recebidos pelo casal de dirigentes Beto e Joelma. No dia seguinte, 12/02, foi
feita reunião conjunta com as entidades e/ou representantes da AAPP, Complexo Turístico
Praia do Pinho e praias da Galheta e Pedras Altas. Os participantes (Luiz Carlos Hack, Anilton
Bitencourt, Flávio Paz, Maurino, Antônio Fernando Guerra e Mara Lúcia, João Olavo e Rayssa)
analisaram a situação da ONG Praia do Pinho e a criação de uma Fundação para fiscalizar o
cumprimento do Código de Ética (INF-FNI e FBrN) na faixa de praia no Pinho. Daí, o presidente

João Olavo e secretária Rayssa partiram para Porto Alegre, RS, de onde – em companhia de
dirigentes e naturistas – partiram do périplo pela América Latina. No retorno, em reunião de
trabalho com a filiada OCARA Hotéis e Restaurantes S.A, o seu dirigente Celso Luis Rossi
anunciou o lançamento da ECONAT - Ecovila Naturista Colina do Sol, na área da empresa, no
Morro da Pedra, em Taquara, RS. Logo a seguir, no Campus Universitário, em Taquara, RS, foi
assinado inédito Protocolo de Intenções entre a Federação Brasileira de Naturismo, OCARA
Hotéis e Restaurantes S.A. (ECONAT – Ecovila Naturista Colina do Sol) e Faculdades Integradas
de Taquara – FACCAT, com o objetivo de desenvolver esforços na busca do conhecimento e
pesquisa sobre o naturismo. O final do 5° Roteiro, se deu novamente em Massarandupió, que
é agora a nova sede administrativa da FBrN, visto que o seu presidente João Olavo e a
secretária Rayssa, mudaram-se para este destino e foram recebidos calorosamente pela
ABANAT e comunidade local com um Samba de Roda – manifestação típica regional - realizado
pelos mesmos em homenagem aos novos moradores. Encerrados os roteiros, está cumprida
importante meta da atual gestão, de visitar e realizar reuniões de trabalho nos trinta e um (31)
espaços naturistas brasileiros. Atualmente são trinta (30) entidades, pois a Colina dos Ventos
encerrou suas atividades. A seguir, foi feito relato da avaliação geral desenvolvida após essas
visitações, que ocorreram de março de 2011 até fevereiro de 2012. Segundo o presidente João
Olavo ela não enfoca nenhuma entidade em particular e nem generaliza casos específicos ou
ocorrências esporádicas. Pretende, por outro lado, ser um feedback isento que explicite o
comportamento majoritário do espaços naturistas brasileiros. Os pontos fortes são: rica e
diversificada ambiência física, organização estrutural e composição humana; e recepção e
acolhimento calorosos. Os pontos fracos e/ou pontos passíveis de melhoria: baixa participação
dos naturistas nos espaços e nas gestões de suas entidades; ausência de assunção pública da
condição de naturista; desconhecimento da filosofia de vida naturista; ausência de jovens e de
renovação dos quadros diretivos; despreocupação com a questão ambiental e social;
fragilidade documental; e amadorismo nos processos de gestão. Instados a se manifestar os
presentes ratificaram as condições avaliativas apresentadas. Este tópico não permanece em
pauta.
NOVA SEDE DA FBrN. O presidente João Olavo informou a transferência da sede
administrativa da Federação Brasileira de Naturismo para BA 099 LINHA VERDE, km. 87,5,
Matuim/Massarandupió, Caixa Postal 105, CEP 48.180.000 - Entre Rios, BA. Isso ocorreu
porque conforme dispositivo estatutário vigente, a sede administrativa da FBrN será sempre
no domicílio do seu presidente. O presidente João Olavo e sua esposa Rayssa, também
secretária da FBrN, mudaram recentemente do Rio Grande do Sul para o endereço acima
indicado. Essa alteração será amplamente divulgada para os devidos fins. O assunto não
permanece em pauta.
PROGRAMA INTEGRADO DE EVENTOS. O presidente João Olavo referiu que mais um tema
constante do Plano de Trabalho da FBrN 2011/2013 está implementado. O planejamento e a
execução do programa à epígrafe vem se desenvolvendo normalmente e está planejado até
março de 2013, final da atual gestão da FBrN. A seguir, o registro dos relatos e deliberações
sobre os eventos naturistas.
Périplo pela América Latina – De 27/02 a 11/03/2012, três (3) motorhomes com mais de
quarenta (40) dirigentes e naturistas brasileiros percorreram os espaços naturistas argentinos

(Reserva Naturista Yatan Rumi, em Cordoba; e Playa Escondida, em Mar Del Plata), Chile (Playa
Luna) e Uruguai (Playa Chihuahua e Pousada Naturista El Refugio, em Montevideo). Os
dirigentes João Olavo, Marcelo, Rayssa e Elias fizeram relato das atividades desenvolvidas
nesse périplo ressaltando a calorosa e qualificada recepção em todos os locais visitados,
demonstrando o desejo dos nossos irmãos latino-americanos de estabelecer contatos com os
naturistas brasileiros e a feliz oportunidade da iniciativa do naturismo brasileiro. O presidente
João Olavo e secretária Rayssa relataram a ótima aceitação do Protocolo de Intenções sugerido
pela FBrN, que formaliza a intenção de estreitar as relações naturistas latino-americanas, com
troca de informações e experiências entre o naturismo dos três países e intensificação dos
seus fluxos turísticos naturistas. Propõe ainda que, as futuras demandas dos três (3) países
sejam apresentadas à INF-FNI em nome do naturismo latino-americano (adoção do espanhol
como a 4ª língua oficial da INF-FNI e aperfeiçoamento da definição do naturismo, com a
inclusão da questão da transcendentalidade). A FBrN e a APANNA – Asociación Civil, da
Argentina, já firmaram esse Protocolo de Intenções, quando da nossa estada em Cordoba.
Inclusive, esta entidade deu procuração para que a FBrN a representasse no IV ELAN e a
presenteou com uma bandeira argentina para que em todos os eventos brasileiros
simbolicamente eles também estivessem presentes. O Protocolo de Intenções foi aprovado no
IV ELAN e será firmado pelas demais entidades argentinas e uruguaias. Permanece em pauta.
IV ELAN – Encontro Latino Americano de Naturismo – Aconteceu no Chile, na Playa Luna, de
03 a 05/03/2012, quando na própria praia e sob a condução conjunta do presidente da
ANACHI – Asociación Naturista del Chile, René Rojas, presidente João Olavo, do diretor de
Assuntos Especiais Tannús e do diretor da INF-FNI para a América do Sul Elias, foram
aprovados – por aclamação – os seguintes temas: doravante, os três (3) países apresentarão
suas propostas à INF-FNI de forma consensuada e conjunta, fortalecendo uma posição política
com mais força e expressão continental; a adoção do Protocolo de Intenções assinado
recentemente pela FBrN e APANNA, cuja cópia é o anexo 04 a esta ata; e apresentação de
moção conjunta no XXXIII CIN – Congresso Internacional de Naturismo, em setembro próximo,
na Croácia, defendendo a adoção do espanhol como a 4ª língua oficial da INF-FNI e
aperfeiçoamento à definição do naturismo. A FBrN manterá os contatos com essas entidades e
providenciará a formalização dos demais Protocolos de Intenções. Permanece em pauta.
Torneio Naturista de Suffleboard, no Clube Naturista RECANTO PARAÍSO, em Piraí, RJ –
Acontecerá nos dias de 07 a 10/06/2012, com participação de alguns integrantes da equipe
brasileira que representará o Brasil nos jogos, que acontecerá – em agosto – nos USA. O
evento foi oficializado pela FBrN e será divulgado pela Federação e mídia naturista.
Rio & Marssarandupió, em Massaradupió, litoral norte baiano. – Evento organizado pelas
entidades PLANAT, MDMNaturs, e Pousada Rio & Mar, com apoio da ABANAT e FBrN.
Acontecerá de 19 a 22/07/2012 e comemora uma década de parceria dos organizadores e está
aberto a participação de todos os naturistas brasileiros.
Encontro de Jovens Naturistas – Preliminarmente este evento estava programado para
acontecer em outubro 2012 e seria organizado pelo CNEM – Comunidade Naturista Encanto de
Minas. Após visitas dos dirigentes João Olavo, Rayssa e Jaime Cabral foram constatadas as
dificuldades da entidade para realizá-lo ainda neste ano, pois a mesma luta para obter a

ligação da energia elétrica à sua área. Aguardamos manifestação do CNEM sobre o assunto,
mas a FBrN acredita que ele só venha a ocorrer no ano vindouro (2013). Permanece em pauta.
Lançamento da Ecovila da MATA, em Matuim/Massaranduió, Entre Rios, BA. – Acontecerá
nos dias de 07 a 09/09/2012 na sede própria da ecovila, na Mata Atlântica da Linha Verde, no
litoral norte baiano. Os empreendedores são o presidente em exercício da ABANAT Waldo de
Andrade e sua esposa e dirigente naturista Marisa Fraga. Dada as características especiais do
projeto, que planeja vivenciar na sua integralidade a filosofia de vida naturista, conta com o
apoio da FBrN. Permanece em pauta.
XXXIII CIN – Congresso Internacional de Naturismo, na Croácia. – O presidente João Olavo
informou que está retransmitindo o convite recebido da INF-FNI para todos os dirigentes
naturistas brasileiros e latino americanos, referente ao congresso à epígrafe, que acontecerá
em setembro próximo. Necessita da confirmação de quem se fará presente ao evento com a
urgência possível, para que a FBrN possa providenciar as respectivas confirmações de
presenças. O presidente do Conselho Maior da FBrN Elias informou que está pesquisando
roteiro e preços e – em princípio – deverá ir ao congresso. O diretor de Assuntos
Parlamentares João Batista está nas mesmas condições. O assunto permanece em pauta.
Abertura da Primavera, no Hotel Parque das Primaveras, em Caldas Novas, GO. – Foram
aprovadas, por unanimidade, as datas de 29 e 30/09/2012, para realização do evento, que será
organizado pelos grupos GOIASNAT e PLANAT. O presidente Elias prontificou-se a articular com
o presidente Esio Bernardes as tratativas para o evento líder das comemorações que
acontecerão em todos os espaços naturistas brasileiros. O assunto permanece em pauta.
I ENCONTRO NORTE/NORDESTE DE NATURISMO. - Nestas mesmas datas do IX EBN e III FAN
está ocorrendo, em Manaus, AM, reunião do grupo naturista GRAÚNA, com a presença do
diretor de Relações Institucionais da FBrN Jaime Cabral Vieira, que representa a entidade, na
oportunidade. Estão tentando viabilizar a realização do primeiro evento regional da Federação
Brasileira de Naturismo, que deverá estimular outras iniciativas da espécie. Em princípio o
evento poderá ocorrer no Território MACUXÍ, no Gurugi, em Conde, PB. Como o lançamento
da Ecovila da MATA acontecerá no feriadão de 07 de setembro a data sugerida para o
Encontro Norte/Nordeste é o feriadão de 12 de outubro, compatibilizando os dois (2)
importantes eventos. Permanece em pauta.
Open Surf Naturista. – Este evento é organizado anualmente pelo Movimento Nu e parceiros e
acontece na praia de Tambaba, no Conde, PB. Até o momento, não temos notícias a respeito
do mesmo. Permanece em pauta.
V EDN – Encontro de Dirigentes Naturistas e IV FAN – Fórum de Assuntos Naturistas. –
Deverá ocorrer, no 2º semestre deste ano, na AAPP em Balneário Camboriú, SC. A entidade
organizadora ainda não definiu a respectiva data nem o seu projeto organizacional. Permanece
em pauta.
Abertura da Temporada de Verão, na praia de Tambaba, no Conde, PB. – Este será o evento
líder das comemorações que acontecerão em todos os espaços naturistas brasileiros. O
assunto permanece em pauta.

XIII CONGRENAT – Congresso Naturista Brasileiro, na praia de Barra Seca, em Linhares, ES. –
Será organizado pelo grupo NATES e acontecerá em março de 2013. Não temos ainda maiores
informações a respeito. Permanece em pauta.
DOCUMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS NATURISTAS. – O presidente João Olavo referiu que a
fragilidade documental das entidades filiadas à FBrN ficou comprovada na visitação efetuada
de março 2011 a fevereiro 2012 e constou da avaliação apresentada inicialmente neste
encontro. Urge, portanto, que a documentação mínima (registro formal da entidade,
caixa/contabilidade/prestação de contas e utilidade pública) seja regularizada. Em breve
mensagem orientadora será enviada aos presidentes das entidades. Permanece em pauta.
NOVOS ESPAÇOS NATURISTAS. – O presidente João Olavo e secretária Rayssa apresentaram
os novos espaços naturistas brasileiros. O SPNat – Naturistas do Grande São Paulo, filiado à
Federação Brasileira de Naturismo, congrega os naturistas da região do Grande São Paulo e
teve, recentemente a eleição de sua primeira diretoria. A presidenta eleita Roselinda
Capellatto Santana e o diretor Administrativo Samuel L. Oliveira foram apresentados e falaram
sobre a entidade e seus planos de gestão. O projeto da ECONAT – Ecovila Naturista Colina do
Sol foi desenvolvido pela OCARA Hotéis e Restaurantes S.A., já filiada à FBrN e liderada pelo
naturista Celso Luis Rossi. A ECOVILA DA MATA, está localizada na Mata Atlântica da Linha
Verde, no litoral norte baiano. Os empreendedores são o presidente em exercício da ABANAT
Waldo de Andrade e sua esposa e dirigente naturista Marisa Fraga. Diante das características
especiais do projeto, que planeja vivenciar a integralidade da filosofia de vida naturista
recebeu o apoio da FBrN e terá seu lançamento oficial nos dias 07 a 09/09/2012, na sede da
própria ecovila. Este tópico 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 anteriormente referidas. Inexiste
neles ações permanentes e visíveis publicamente, que demonstrem a preocupação dessas
entidades com a questão ambiental. Exemplo inédito é a participação da FBrN no Conselho da
APA – Área de Preservação Ambiental de Grumari, obtida através de continuado esforço do
presidente da ANABRICÓ e Jornal Olho Nu, Pedro Ribeiro. Após amplo debate sobre o tema
epigrafado foi aprovado – por unanimidade - de que cada uma das entidades naturistas
lançará, o mais rápido possível, uma ação ambientalmente correta e comunicará o fato, de
imediato, à FBrN. A expectativa é de que o naturismo brasileiro possa apresentar algo de
concreto na reunião internacional RIO + 20, onde serão apresentadas as ações desenvolvidas
após a ECO 92, que aconteceu no Rio de Janeiro. O assunto permanece em pauta.
LEI DO NATURISMO. – O diretor da INF-FNI para a América do Sul, presidente do Conselho
Maior da FBrN e presidente do grupo PLANAT, Elias Alves Pereira, e o diretor de Assuntos
Parlamentares, João Batista de Sousa, relataram a reunião ocorrida em Brasília, DF, no
gabinete do senador Eduardo Suplicy (PT-SP), com o próprio e seus assessores. O senador
explicou as razões do arquivamento – no Senado - do PL Lei do Naturismo e de sua tentativa,
frustrada, de desarquivá-lo. Pediu maiores informações sobre o naturismo e material sobre o
mesmo foi entregue na oportunidade. Ficou de estudar o assunto e dará retorno posterior. O
tema à epígrafe foi amplamente debatido e teve qualificadas intervenções dos dirigentes Elias,

João Batista, João Olavo, Juvenal, Marcelo, Pedro, Rayssa, Renata, e dos naturistas Airam e
Glacy. Ao final, houve deliberação consensual para adotar as seguintes ações em cada um dos
espaços naturistas brasileiros. Inicialmente será feito um trabalho de divulgação do naturismo
junto às autoridades municipais, base inicial e indispensável da criação da consciência política
local/regional sobre a importância da filosofia de vida naturista como ferramenta
transformadora das pessoas. Os municípios poderão definir, através de decretos ou leis, os
locais onde o naturismo será praticado. O passo seguinte é a identificação da legislação
estadual sobre o tema e a busca nessa instância de reconhecimento do local ou da prática
naturista, como - por exemplo - as Áreas Especiais de Interesse Turístico, na Paraíba.
Concomitantemente a esses esforços municipais e estaduais foi criado um Grupo de Trabalho GT (presidentes Pedro Ribeiro e Renata, diretor de Assuntos Parlamentares João Batista e
naturista Fernando) para analisar a minuta vigente e as sugestões modificativas apresentadas
anteriormente no Congresso Nacional. O assunto permanece em pauta.
Resolução FBrN nº001/2010. – Mais uma vez foi ressaltado que a resolução à epígrafe está em
vigor e deve ser integralmente aplicada. O presidente João Olavo salientou a importância de
sua atenta releitura e fiel cumprimento, principalmente agora que as entidades estão
recebendo os selos INF-FNI 2012, selos infantis (Y) e Cartões INF. Esta resolução será
novamente enviada para todos os presidentes dos espaços naturistas brasileiros, para ampla
divulgação em suas entidades. Este tópico não permanece em pauta.
DIRETORIAS DA FBrN. – Nos encontros e reuniões da FBrN tem sido pequena a presença dos
seus diretores. Neste encontro, esse fato se repete. O presidente João Olavo disse que essa
persistente ausência deve decorrer de falta de tempo e disponibilidade para viajar dos
diretores. Também registrou a baixa interatividade eletrônica dos mesmos, inobstante o
elevado número de e-mails enviados pela Presidência e a existência da possibilidade de
contatos através do MSN, com agilidade e baixo custo. Como já passaram quatorze (14) meses
da atual gestão, necessitamos urgentemente de um esforço concentrado no Plano de Trabalho
FBrN 2011/2013 (anexo 05) nos dez (10) meses restantes da atual gestão. Mensagem está
sendo enviada pela Presidência para todos os diretores da FBrN consultando-os sobre suas
disposições de participar desse período de esforço adicional. Aqueles que – por qualquer razão
– não puderem participar solicitamos que se manifestem o mais brevemente possível, para
que a Diretoria possa ser recomposta. O assunto não permanece em pauta.
CONSELHO MAIOR DA FBrN. – O presidente João Olavo agradeceu ao presidente do Conselho
Maior da FBrN e Conselheiro Maior da região Centro Oeste, Elias Alves Pereira, não só a sua
constante presença e participação nos eventos e reuniões da Federação como também dos
Conselheiros Maiores das regiões Sudeste (Arnaldo Ramos Soares), Nordeste (José Wagner de
Oliveira) e Norte (Jorge Bandeira do Amaral). É muito importante esta articulação entre o
Conselho Maior e a Diretoria da FBrN, ressaltaram os presidente João Olavo e Elias. O assunto
não permanece em pauta.
CONSELHO CONSULTIVO DA FBrN. – O presidente João Olavo apresentou a ideia de criar um
Conselho Consultivo da entidade maior do naturismo brasileiro, após consulta junto aos expresidentes da mesma e de vários intelectuais e escritores naturistas. Complementa a
estrutura parlamentarista da instituição e agrega os past presidentes e os intelectuais

naturistas ao processo de gestão do naturismo brasileiro. Terá caráter único de consultas.
Após amplo debate, com a participação da maioria dos presentes, a ideia foi aprovada por
unanimidade. A Diretoria da FBrN construirá uma minuta das alterações no Estatuto vigente
que será apresentada, para debate e deliberação, no V EDN – Encontro de Dirigentes
Naturistas e IV FAN – Fórum de Assuntos Naturistas, que ocorrerá, no 2º semestre deste ano,
na AAPP em Balneário, SC. A versão final será submetida à Assembleia Geral Extraordinária,
que será convocada para março de 2013. O assunto permanece em pauta.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DECENAL. – Foi apresentado, em palestra proferida pelo
presidente João Olavo, no III FAN – Fórum de Assuntos Naturistas e teve ótima repercussão
junto ao movimento naturista, representando um esforço de profissionalização no seu
processo de gestão. As entidades que não se fizeram presentes no IX EBN e III FAN receberão o
material por via eletrônica. Todas receberão também o material para implementação da fase
operacional do planejamento estratégico, que deverá ser desenvolvido nos próximos noventa
(90) dias. Até final de julho, portanto, a FBrN deverá receber o retorno do trabalho
desenvolvido por cada entidade, para que possa sistematizar todos os relatórios finais e
construir o Planejamento Estratégico Decenal da Federação Brasileira de Naturismo, que será
apresentado no V EDN – Encontro de Dirigentes Naturistas e IV FAN – Fórum de Assuntos
Naturistas, no segundo semestre deste ano. O assunto permanece em pauta.
PROTOCOLO DE INTENÇÕES COM UNIVERSIDADES. – O presidente João Olavo e secretária
Rayssa apresentaram o Protocolo de Intenções (anexo 06 desta ata) firmado entre a FBrN,
OCARA Hotéis e Restaurantes S.A. (ECONAT – Ecovila Naturista Colina do Sol) e Faculdades
Integradas de Taquara – FACCAT, que tem por objeto a conjugação de esforços entre os
parceiros no sentido de viabilização e realização de projetos voltados à ampliação do
conhecimento nas diversas áreas do estudo acadêmico e sua relação filosófica com o
Naturismo. Essa exitosa iniciativa servirá de estímulo para que as demais entidades também o
façam com as Universidades de seu entorno e proximidade. Mensagem nesse sentido será
enviada para todos os presidentes dos espaços naturistas brasileiros. Permanece em pauta.
COLETIVOS. – Tanto o Coletivo NATUREZA (liderado pela FBrN e SONATA) como o
MASSARANDUPIÓ (liderado pela FBrN e ABANAT) estão em atividades nas suas regiões. Devem
servir de exemplo e estímulo para que as demais entidades naturistas também formem
Coletivos em suas regiões. Mensagem nesse sentido será enviada pela Presidência para todos
os presidentes dos espaços naturistas brasileiros. Permanece em pauta.
ASSUNTOS DIVERSOS. – O presidente da ANABRICÓ e do Jornal Olho Nu, Pedro Ribeiro,
propôs que o termo “naturismo” seja substituído por “nudo-naturismo” face ao seu atual mau
uso e ao fato de que a filosofia de vida naturista não poder registrar o termo “naturismo” no
INPI. O tema possibilitou ampla participação e interatividade da maioria dos participantes e, ao
final, ficou consensuado que o vice presidente da FBrN Marcelo providenciará uma consulta ao
INPI para confirmar ou não a possibilidade do registro da palavra “naturismo”. Após essa
consulta o tema deverá retornar à pauta.
Cumprida a pauta prevista para o IX EBN – Encontro Brasileiro de Naturismo, o presidente João
Olavo parabenizou a todos pela qualificada participação e construção dos consensos
deliberativos, dando por encerrada esta reunião principal do acima referido evento, cuja ata

foi lavrada por mim, secretária Rayssa Neves de Sousa e assinada conjuntamente com o
presidente João Olavo Rosés.
Após o encerramento da reunião acima referida houve bingo, videokê e bolo comemorativo
pela passagem de aniversário do grupo NIP. A seguir, os presidentes João Olavo e Juvenal
deram por encerradas as atividades do IX EBN – Encontro Brasileiro de Naturismo e III FAN –
Fórum de Assuntos Naturistas.

