Ata do VI Encontro Norte-Nordeste de Naturismo – Praia de Tambaba – PB
Iniciou-se às 13 horas da tarde do dia 7 de setembro de 2017 na praia de Tambaba,
município de Conde, no estado da Paraíba, a abertura do VI ENNN (Encontro Norte Nordeste de Naturismo) com as presenças das representações locais como a própria
SONATA, o Movimento NU, Território Macuxí e a Oca Piá Aborígine, organizações de
outras regiões fora do eixo norte-nordeste (ANAbricó, NIP, SPNat), a FBrN, naturistas
do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Piauí, DF, Rio Grande do Sul e
participantes do 10º Tambaba Open. Na Abertura Oficial, houve a instalação da mesa
diretiva que contou com a presença da Roselaine Barbosa, Presidente da SONATA,
Ronaldo Leão, representante da Prefeitura de Conde e Pedro Ribeiro, Presidente da
FBrN que inicialmente deram as boas vindas a todos os participantes. Seguindo a
programação houve o Hino Nacional, tocado por Burgo Hipólito, músico e sócio da
SONATA, o recebimento do Candeeiro – o símbolo da paz, da união e do ENNN que
foi conduzido por Elivelton Santos, surfista e representante do Brasil em competições
internacionais e o pronunciamento da Presidente da SONATA, que no uso da palavra
declarou a abertura do VI ENNN e do 10º Tambaba Open de Surf Naturista. Na
sequencia houve a participação da Profa. Teresinha Petrúcia, da UFRN, que proferiu a
palestra “Naturismo como Ecologia do Corpo” e que teve o Prof. José Wagner,
representante do Conselho Maior da FBrN (Região Nordeste) como mediador, depois
encerrando a programação, todos os participantes foram convidados a prestigiar o
início das competições do 10º Tambaba Open de Surf Naturista com as disputas das
categorias Iniciante e Open. Na manhã do dia 8 (sexta-feira), às 10 horas, ocorreu a
caminhada ecológica reflexiva “O despertar da consciência ambiental”, que foi
conduzida pela guia local Rosana Diniz, onde os participantes tiveram a oportunidade
de conhecer uma das trilhas existente na localidade e que através de vivências
interativas sentiram a comunhão plena com a natureza. Em seguida, às 11 horas, os
participantes se dirigiram para a “ilha das tendas” para assistirem com os outros que lá
se encontravam à palestra “Benefícios do Naturismo para a saúde e o bem-estar”, que
foi proferida por Alex Sandro Andrade Souza, médico da Polícia Militar da Paraíba e
Presidente do Conselho Superior da SONATA e que teve como mediador Hermes
Machado, membro do Conselho Superior da SONATA. Na sequência, às 12h,
fechando a programação da manhã, ocorreram os relatos das entidades e
representações naturistas de “Experiências criativas e sustentáveis na transformação
de uma sociedade, que foi coordenada pela Roselaine Barbosa. Com o uso da palavra
falou da oficina realizada pela SONATA no Assentamento Tambaba, dentro da
programação alusiva a Semana do Meio Ambiente, incentivando a reutilização do lixo
e ressaltou os benefícios para a comunidade e o meio ambiente. Já o Julíndio Macuxí,
do Território Macuxí, falou das benfeitorias que vem fazendo no local, deixando o
espaço mais verde e mais preservado, tornando-o atrativo para diversos públicos
(escolas, turistas, comunidades alternativas) e como sede do movimento NU tem
estimulado a prática e o desenvolvimento do naturismo. Carlos Santiago, do
Movimento NU, falou do Projeto SurfNU, que ao longo dos anos vem agregando mais
jovens, quebrando paradigmas e estigmas preconceituosos e dando mais visibilidade
para o naturismo. Já Ricardo Veridiano e Sérgio Bigarani, representantes do NIP,
historiaram a criação do grupo a partir da formação de um grupo virtual com
publicação de poesias e artigos de conscientização, comentaram como contribuíram
para formação de outros grupos interioranos a partir da criação de blogs e páginas do

Facebook, falaram das dificuldades da participação de jovens e de como criaram um
grupo específico para a juventude. No inicio da tarde, às 13h, dando continuidade as
competições do Tambaba Open, ocorreram disputas da categoria Local e depois as
finais de todas as categorias. Por volta das 16h, houve uma Plenária, coordenada por
Carlos Santiago, com discussões e proposituras para o fortalecimento do naturismo.
Roselaine Barbosa teceu elogios e críticas a questão da segurança na praia de
Tambaba, enalteceu a necessidade de uma gestão pública mais presente e da
necessidade de recursos para realização de benfeitorias e sugeriu campanhas para
arrecadações de recursos financeiros (doações), inclusive com a colocação de uma
caixinha para doações, para garantir minimamente os recursos necessários para as
melhorias. Benedito Costa falou da infraestrutura precária de Tambaba, que a praia
carece de melhorias e que já esteve em outras ocasiões e que a situação era bem
melhor. Pedro Ribeiro falou em nome da Associação ANAbricó, ressaltou que na Praia
de Abricó não é diferente, são poucas as pessoas que se envolvem com os problemas
da localidade, afirmou que a SONATA deveria incentivar a entrada de novos membros
até mesmo como estratégia de levantar fundos para a gestão da área, burocratizar a
entrada de frequentadores indesejados, inserir a comunidade do assentamento em
questões relacionadas ao naturismo e por fim, que os próximos ENNN(s) sejam
realizados em lugares que não necessariamente haja entidades naturistas. José
Wagner da Oca Piá Aborígine falou da importância da educação para o fortalecimento
do naturismo, da necessidade da promoção do naturismo nos diversos segmentos da
sociedade e enfatizou que o surf tem sido um forte atrativo para motivar a juventude a
frequentar mais a praia e que experiências com estas deveriam ser mais propagadas.
Carlos Santiago falou das constantes denúncias de práticas libidinosas na praia,
informou que a SONATA tem procurado os órgãos competentes para solução do
problema, disse que a maioria das denuncias que chegam a entidade relatam que tais
práticas ocorrem com maior frequência no final de semana e feriados, em
determinados setores da praia, com mais ocorrências no fim de tarde e que
geralmente estão relacionadas às mesmas pessoas. Propõem a realização de
campanhas educativas, fiscalização mais assídua e um maior controle e fiscalização
sobre os homens desacompanhados em determinadas áreas. Alex Sandro declarou
que a única forma para evitar hábitos libidinosos na praia é a ocupação de todos os
espaços com atividades diversas (ex. esportivas) e sugeriu ainda que fossem
documentadas todas as pessoas que entrassem na área naturista, citou como
exemplo, o registro fotográfico do RG. Nilza Samrsla, inicialmente externou que não
representava a Colina do Sol, falou da organização da Colina, das atividades
recreativas e esportivas desenvolvidas na localidade, inclusive das aulas de yoga e de
como se dar o controle de acesso de visitantes (preenchimento de ficha/pagamento de
taxa). Sargento Santos, representando a polícia militar, afirmou que qualquer cidadão
tem o direito de deter praticantes de atos libidinosos e que uma forma de controlar o
acesso à área naturista se respalda na lei nº 5.553, de 6 de dezembro de 1968, que
dispõe sobre a apresentação e uso de documentos de identificação pessoal, mesmo
em espaço público. Encerrando a programação do dia, às 19h, ocorreu o Luau no
Território Macuxí, ao som da viola, fogueira e muita descontração. No dia 09/09
(sábado) pela manhã, das 10h às 16h, teve lazer e vivências no Território Macuxí que
foi conduzido pelo próprio Julíndio Macuxí, depois houve uma breve passagem pelo
feira de artesanato de Jacumã/Conde. A noite, às 21h, no restaurante “A Arca de Bilú”
em Tambaba, houve a comemoração dos 10 anos do Projeto Surf NU, com

homenagens as pessoas que direta e indiretamente contribuíram para o sucesso do
Projeto SurfNU, teve a premiação dos vencedores do 10º Tambaba Open de Surf
Naturista e o show de congraçamento. No dia 10 (domingo), às 10 horas, fechando o
VI ENNN, Carlos Santiago, inicialmente fez uma síntese dos pontos abordados nas
discussões, comunicou o interesse do Waldo Andrade em sediar o VII ENNN, no
Ecoparque da Mata, na Bahia, caso não houvesse nenhuma outra candidatura, como
não houve, foi aprovado que o próximo encontro acontecerá no Ecoparque da
Mata/Bahia e que a proposta da temática do encontro seja “Educação para o
Naturismo”. A presidente da SONATA no uso da palavra agradeceu a participação de
todos, externou sua felicidade na realização do evento e do dever cumprido e encerrou
os trabalhos do VI ENNN. Eu, Hermes Machado Filho, secretariei a presente ata.
Conde, 10 de setembro de 2017.

