RESUMO DA REUNIÃO PLENÁRIA DO 6º ENCONTRO BRASILEIRO DE
NATURISMO
LOCAL: Praia do Pinho – Balneário Camboriú – SC
DATA: 15 a 18 de novembro de 2007
1)

Composição do Conselho Maior da FBrN
O Conselho Maior, no X CONGRENAT, foi modificado em função da saída do
Conselheiro André Herdy (para a Presidência), e dos suplentes Jorge Bandeira(para 2º
Secretário) e Pedro (1º Tesoureiro). Com isso ficou apenas um suplente para duas
vagas, assumindo então como titular o José Arnaldo (Mirante do Paraíso). Foi indicado
pela presidência do Conselho Maior, o representante do Goiasnat, José Antônio Ribeiro
Tannús para a última vaga titular e Paulo Campos, Thiago Karlan e Maria Luiza. Porém
como não havia convocação para esta ficou para este encontro a efetivação.
Posteriormente foi indicado o presidente do Goiasnat, Laércio Júlio da Silva e na
reunião foi indicado o jovem Diogo Moreshi, da revista Brasil Naturista.
Por aclamação todos foram considerados eleitos.
Para efeito de ordenação foi efetuada uma votação para os suplentes, ficando
estabelecida a seguinte ordem: 1) Maria Luiza, 2) Paulo Campos, 3) Laércio, 4) Diogo,
5) Thiago Karlan.
Foi sugerido que na próxima eleição o conselho seja regionalizado (1 titular e 1
suplente por região), devendo ser aprovado em uma assembléia extraordinária a ser
realizada no dia 08.09.08, na parte da manhã, em Tambaba, antes da abertura do XXXI
Congresso Internacional.
2)

Passaporte Naturista
Foi debatida a importância da utilização do passaporte naturista.
O Niltinho, do Complexo Praia do Pinho, apresentou uma proposta de desconto
de 5% para os portadores de passaporte. Na realidade o desconto seria de 3% já que
sugeriu que haja uma doação compulsória de 2% para a ONG Praia do Pinho. Vinculou
esta proposta a realização de dois eventos anuais da FBrN na Praia do Pinho (um
regional e um nacional). A FBrN irá estudar esta proposta juntamente com as de outros
estabelecimentos.
O Conselheiro José Antônio/GOIASNAT apresentou duas propostas que foram
aceitas:
a) Aumentar o número de pedido de passaportes pela FBrN de 2000 para 10000
Foi aceito, porém com a redução para 5000. A FBrN ficará responsável
pelo pagamento de 2000 e patrocinadores (anônimos) arcarão com os
demais. Desta forma o número de votos da FBrN passa de 5 para 8 votos.
b) Mudança de cálculo do número de votos por associação
O cálculo hoje é dado pela fórmula Votos = (associados/100) .
Sugeriu Votos = (associados/30)
A assembléia decidiu que também será votado na AGE do dia 08.09.08.
Foi nomeada uma comissão (Pedro Ribeiro, Renata, Jorge Bandeira, Elias, José
Antônio, Niltinho) para estabelecer a operacionalidade do uso do passaporte naturista.
Esta comissão chegou as seguintes conclusões, aprovadas posteriormente na reunião
plenária:

i)
ii)

iii)
iv)

v)
vi)

As associações devem valorizar o uso do passaporte entre seus
associados e exigir que os visitantes de outras associações,
inclusive casais, o apresentem.
A FBrN deverá confeccionar folders e cartazes estimulando o uso
do passaporte naturista, e distribuí-los para todas associações, e
estabelecimentos naturistas. Deverá também ampliar a campanha
na internet, que deverá ser extendida a todas associadas.
Os estabelecimentos comerciais deverão apresentar uma proposta
de valorização do passaporte naturista, a exemplo do complexo
Praia do Pinho, que será analisada pela FBrN.
A FBrN deverá procurar as áreas naturistas que estão afastadas
atualmente e buscar uma forma de reintegrá-las, e também
passarem a exigir a apresentação do passaporte naturista ou fazer
promoções para quem o tem.
Criar uma rede nacional de descontos para quem tem o
passaporte naturista
Vincular a luta para aprovação da Lei do Naturismo à campanha
de valorização do passaporte. Vale ressaltar que a FBrN será
muito mais representativa quanto maior o número de passaportes
emitidos tiver. E os passaportes terão muito mais valor no Brasil
a partir do momento que tivermos a Lei do Naturismo aprovada.

3)

XXXI Congresso Internacional
Foi apresentado pelo presidente da Sonata, Paulo Campos, o material de
divulgação do encontro, distribuídos a todos presentes. O presidente da FBrN
apresentou um relato resumido da visita da presidência da INF, quando da vistoria de
Tambaba em setembro, quando foi definitivamente aprovada como sede do encontro.
O conselheiro José Antônio sugeriu que a comissão que está organizando um
encontro envie uma correspondência oficial para todas as secretarias de turismo
estaduais, e mesmo as municipais de maior interesse, sobre a existência dos estandes
para exposição. Nesta correspondência deve conter o nome, endereço, telefones e
contato das áreas naturistas locais. O motivo é para que seja mais fácil estabelecer
parcerias das entidades naturistas com os governos locais para apresentação de um
estande que divulgue não só o naturismo, mas também o turismo de cada estado.
O GOIASNAT sugeriu que todas as associadas coloquem em seus materiais de
divulgação (folders, cartazes, sites da internet, etc) o logotipo, a marca e o endereço do
XXXI Congresso.
Sugeriu também que até a realização do encontro seja deflagrada uma campanha
contra o Turismo Sexual, tão presente no nordeste brasileiro.
4)

Ações para incrementar o turismo

Foi sugerido que seja enviado material de divulgação do naturismo, com locais,
associações, para as grandes operadoras e agencias do Brasil. Como forma de evitar
pessoas indesejada ao naturismo, vincular a venda de pacotes naturistas ao passaporte
naturista. No caso da pessoa não possui o passaporte, orientar para procurar as
associações.
5)

Assuntos Gerais

O GOIASNAT solicitou que seja deflagrada uma campanha para aprovação da
Lei do Naturismo, enviando emails para todos os senadores. O presidente da FBrN disse
que já havendo um grande movimento, liderado pela Deputada Federal Iraê Lucena. Ele
irá conversar com ela para verificar uma lista de senadores aos quais deverão ser
encaminhados os emails, uma vez que existem alguns que serão claramente hostis a esta
lei, como é o caso do pastor evangélico que é senador pelo Rio de Janeiro.
Existe a possibilidade de haver uma audiência pública sobre a Lei do Naturismo,
que está sendo proposta pela deputada em questão, que deverá contar com a presença do
Senador Gabeira, autor da lei e pelos ministros Marta Suplicy e Gilberto Gil. Esta
Audiência será no inicio de dezembro (dias 5 ou 6) mas depende de confirmação que
será oficialmente enviada para o presidente da FBrN. Quando houver esta confirmação
será solicitado a todas as associadas, especialmente PLANAT e GOIASNAT que leve o
maior número de representantes possível (de terno e gravata, infelizmente).

