Local: CHACARÁ AMAZON . Km 50 da Rodovia AM010 (Manaus-Itacoatiara)
LINHA DE ÔNIBUS ATÉ O LOCAL: 430 (Parar no final
da linha desta rota, caminhar 600 metros, a direita da pista
chega-se ao local, com placa e identificação na
fachada/portão)
Participação e inscrição (Inclui hospedagem e alimentação)
: R$ 90,00 (Noventa reais)
ATENÇÃO: O DEPÓSITO DOS R$ 90,00 (Noventa reais)
deve ser feito na conta corrente: BANCO BRADESCO
C/C 0042740-3 Agência 3711-7 JOEL. P. VERAS
NÃO INCLUI TRANSLADO ATÉ O LOCAL. (a nossa
sugestão é alugar um carro)
IMPORTANTE: Ao fazer o depósito identificar o seu CPF
AGENDA DO DIA 18 DE OUTUBRO - SÁBADO.
MANHÃ
ABERTURA – 09:00h
09:30h - SOCIALIZAÇÃO COM ESQUETE TEATRAL
10:00h - ACOMODAÇÕES E TEMPO LIVRE
12:00h - ALMOÇO
14:00h - PLENÁRIA REGIONAL – ELABORAÇÃO
DA CARTA ABERTA DA AMAZÕNIA NATURISTA.
16:15min. - VISITA AO SÍTIO DO PAULO .
19:00 - JANTA
21:00h - APRESENTAÇÃO TEATRAL NEANDERTAL (TEATRO ÉDEN)
22:00h - RECITAL DE VIOLINO COM VINÍCIUS
GUSMÃO.
AGENDA DO DIA 19 DE OUTUBRO – DOMINGO
07:30min. - CAFÉ DA MANHÃ
08:30min. - PLENÁRIA NACIONAL FBrN
10:30min. - PERFORMANCE DAS 3 RAÇAS
(COLETIVO ARTÍSTICO GRAÚNA)
12:00h - ALMOÇO
13:30min. - LEITURA DA CARTA ABERTA DA
AMAZÔNIA NATURISTA
14:00h - JOGOS E BRINCADEIRAS
17:00h - ENCERRAMENTO DO 3º ENNN.
GRAÚNA – Grupo Amazônico União Naturista - 11 anos
Carta aberta aos que conseguem entender.
As coisas por aqui continuam na mesma. Depois de uma década
persistindo na ideia do despojamento das roupas só se encontrou
paranoia e mistificação. E quando se pensa que está tudo bem,
entra o dinheiro na jogada. Ficou muito difícil realizar o mínimo
nisso tudo. Precisamos de grana para existir fora da moda, para
sermos nós mesmos nessa onda consumista. O paradoxo tornou-se
evidente por estas bandas do Norte, quiça do Brasil, oxalá do
mundo dos que apostam que um mundo melhor é aquele onde os

bichos estão soltos. O zoológico capitalista sempre vai querer os
bichos presos em dóceis gaiolas do consumismo desenfreado. Por
mais de uma década antevi uma Caravela chegando para recolher
de volta as roupas dos índios. Ela veio, porém trouxe mais roupas
e muitos vícios. Lindo é pensar que temos os sobreviventes desta
antiga tribo, são poucos e poucas, grãos de areia neste Mar
interminável. Eu bem que gostaria de estar escrevendo algo
positivo aqui, mas soaria muito, mais muito falso mesmo. Melhor é
ter a certeza de continuar numa trajetória transparente, dizer das
dificuldades de trazer novas gerações para esta terra dos pelad@s ,
da dificuldade de ter uma grana sobrando para propagar esta ideia
tão antiga dos sem vestes. Não creiam que isso é um desabafo, não
é não. É no máximo um bafo, sim, um esbaforir de um sopro de
mais de uma década, onde nossas amizades se cristalizaram, onde
percebemos que este mundo sem vestes tem sido tratado por muita
gente como apanágio de fundos de investimentos. Uma infame
noção de fazer os fundos de investimentos com os que mostram
seus fundos. Não era essa a tribo primordial que desejávamos vir
ressurgir. Não adianta só tirar as vestes e colocar um cocar para
que esta tribo ressurja. Uma cultura do corpo livre não se faz sem o
espírito ancestral desarmado, com os bolsos cheios de dinheiro,
com o luxo e a ostentação. Chegar de ônibus ou carrão último
modelo tem o mesmo peso aqui pra banda do Norte. As coisas
estão bem mais complicadas, eu insisto nisso, eu já tentei tapar o
Sol com a peneira, como se para garantir uma fachada ajambrada
ao que a gente da pele visível tanto ama. Chega um momento que a
fachada desbota totalmente, e só não se despeja a ruína por sobre
estes corpos nus porque a gente segura a parede com nosso corpo.
Eu não quero a piedade de ninguém, pois isso aqui lido não é um
discurso religioso, é uma constatação. O ser humano continua com
a mesma maldade no coração, com a mesma ideia de pegar um
corpo nu e usar e abusar e transgredir em efêmeros jardins do
paraíso. Chega o momento em que o código de ética desta tribo
constrói uma cerca de jurubeba par evitar que nossas crianças
sejam estupradas, para que nossas imagens não sejam
vilipendiadas através de fotos de divulgação do que não queremos.
Não queremos divulgar uma nudez para ser comprada, não
queremos dinheiro com nossa nudez. Já deu pra entender? Melhor
o anonimato que nem existe mais neste mundo virtual, está cheio
de gente sem roupa neste mundo, o mundo que nos interessa é o
mundo real. Chega de taras e manias de quem não tem
compromisso com a tribo que não precisa de roupas para ser feliz.
Eu juro que queria ter escrito algo mais alentador agora, depois de
tento tempo. O que me alegra nisso tudo? Que estamos vivos.
Sim! Estamos vivos em todo encontro que promovemos, estamos
planejando dentro de nossas limitações, com a pouca ajuda que
temos dos raros que percebem que a pedra é muito pesada para que
a gente se acabe sozinho em transportá-la. Sim, este grupo tem
vivido assim, por mais de uma década, o que não é pouco,
concordam? Ou nada disso vale a pena ser vivido. 11 anos, neste
dia 25 de julho. Se tem um dono dessa criança é aquele índio que
ficou lá pra trás, mas que está vivo sim, caminhando aos tropeços,
tentando se livrar desta armadura que impuseram em seu corpo,
com a chegada daquelas primeiras naus que por aqui aportaram, no
Rio Amazonas, o maior do mundo, e que desde então viu suas
sagradas águas sendo contaminadas por etiquetas que penetraram
não só em seu corpo, mas também em seu espírito e de seus
descendentes.
Jorge Bandeira- Manaus, 25 de Julho de 2014.

3º ENCONTRO
NORTE-NORDESTE
DE NATURISMO

Federação Brasileira
de Naturismo

International Naturist
Federation

MANAUS-AMAZONAS-BRASIL
2014
Informações: 92 9116-6775
www.graunaam.com.br

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome: ............................................................
Filiado a FBrN ( )sim ( )não
Grupo Filiado: ................................................
RG:..................................................................
Estado da Federação: ...................................
ATENÇÃO PARTICIPANTES, AS NORMAS ABAIXO
SERÃO INTEGRALMENTE OBSERVADAS DURANTE
A REALIZAÇÃO DESTE EVENTO NATURISTA:
NATURISMO
DENOMINA-SE NATURISMO A PRÁTICA DA NUDEZ
SOCIAL COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO DA
SAÚDE FÍSICA E MENTAL ATRAVÉS DA PLENA
INTEGRAÇÃO COM A NATUREZA. TEM POR INTENÇÃO
FAVORECER O AUTO-RESPEITO, O RESPEITO PELO
OUTRO E O CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE.

OS MANDAMENTOS DA BOA CONVIVÊNCIA ENTRE OS
ASSOCIADOS DO GRAÚNA-AM.(e alguns cuidados pessoais
para desfrutar do NATURISMO amazônico com segurança).

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

VII.
VIII.

Divulgar de forma positiva o Naturismo
no Amazonas.
Usar sempre que possível protetor de
pele contra radiações solares.
Jamais depredar ou poluir o Meio
Ambiente.
Ter sempre uma toalha ou similar para
proteger-se quando se sentar.
Manter-se sempre em estado de
consciência sóbria (ao ingerir bebidas
alcoólicas tenha moderação).
Jamais usar drogas ou outros elementos
que o façam perder a noção da
realidade.
Não cometer nenhuma insinuação de
caráter sexual.
Não utilizar óculos escuros de maneira
integral (sem retirar os óculos!) durante
sua permanência no local naturista,
salvo se possuir problemas de ordem
oftalmológica, onde o uso constante

deste tipo de óculos seja uma
recomendação médica. Não esqueçamos
as palavras do velho poeta “Os olhos
são os espelhos da alma!”.
IX.
Respeitar a todos os naturistas,
indiscriminadamente.
X.
Ajudar idosos e crianças nas
dificuldades e tarefas (Altruísmo
Naturista).
XI.
Não ter nenhum tipo de preconceito,
desde que não entre em contradição
com o Código de Ética, o Termo de
Adesão e Compromisso e com os
Estatutos do Graúna-AM.
XII.
Não usar a área naturista para divulgar
atividades sexuais.
XIII.
Respeitar o espaço e o sossego dos
demais naturistas.
XIV.
Estar em dias com suas obrigações
como mantenedor do Graúna-AM
(Taxas,
Mensalidades,
outras
contribuições).
XV.
Não fazer nenhum registro fotográfico,
bem como filmagens ou similares sem a
devida autorização da(s) pessoa(s) e da
diretoria do Graúna-AM para a
concessão deste registro.
XVI.
Obedecer às placas de sinalização,
alertas e recados afixadas pelo GraúnaAM.
XVII. Não urinar e/ou evacuar na área do
encontro, usando sempre o banheiro
para satisfazer suas necessidades
fisiológicas.
XVIII. Procure armazenar o lixo em sacos
plásticos, não sujando o local por você
utilizado.
XIX.
Não se isolar do grupo, adentrando na
selva, mata ou locais longe da
segurança coletiva.
XX.
Exigir, se assim o desejar, o respeito à
sua privacidade como naturista (sigilo
pessoal) no ambiente externo ao grupo
Graúna-AM.
XXI.
Jamais levar aos encontros pessoas que
ainda não são adeptas do Naturismo

XXII.

XXIII.

XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.

sem o comunicado prévio à Diretoria do
Graúna-AM.
Comunicar à Diretoria do Graúna-AM,
com antecedência mínima de 2 (dois)
dias, caso você tenha um(a) visitante ou
convidado(a) para os encontros, mesmo
que a pessoa já seja naturista(afiliado a
um grupo naturista ou à Federação
Brasileira de Naturismo-FBrN).
Conceder depoimentos e/ou entrevistas
à imprensa (rádio, jornal, TV) sobre as
atividades do Graúna-AM somente após
consulta prévia à Diretoria do grupo.
Não realizar nenhuma ação de higiene
ou estética íntima de forma pública.
Não se aproximar em demasia de fogo
ou elementos inflamáveis.
Não levar animais domésticos para os
encontros do Graúna-AM.
Não usar nenhum tipo de vestuário nos
encontros
naturistas.
Exceções:
mulheres no período menstrual ou
pessoas que estão impedidas do
usufruto da nudez coletiva por
orientações médicas.

Jorge Bandeira – Presidente da Graúna
Conselho Maior da FBrN (Região Norte)
Email: jorgebandeiraamaral@hotmail.com
(92) 3233-7316 / (92) 9116-6775
Vice-Presidente: Iran Lamego
Tesouraria: Joel Veras
Diretor de Ética: Roberto de Vallicourt
Diretor de esportes: Vinícius Gusmão
Diretor de Divulgação: Waldnelly Gusmão
Site do Graúna: www.graunaam.com.br

REALIZAÇÃO

11 anos levando o Naturismo às suas origens.

