Informativo sobre o VII EDN

Como decidido no último Congresso Brasileiro de Naturismo em janeiro de 2015, o VII
Encontro Nacional de Dirigentes Naturistas (EDN) será sediado pela Sociedade
Naturista do Pará e realizado no Sítio Bacabas, em Santa Isabel, estado do Pará entre
17 e 19 de julho deste ano. As inscrições já estão abertas. Seguem abaixo maiores
informações sobre o evento. Venham participar.

O Sítio Bacabas é uma propriedade rural que serve de residência e palco de reuniões
diversas, entre elas as da Sociedade Naturista do Pará (SONAPA PA). Fica localizado a
40 km de Belém, e a 10 km das sedes dos municípios de Benevides e de Santa Isabel
(veja figura acima). Não há ônibus de linha e nem hotéis ou mercados nas
proximidades. A hospedagem será realizada no próprio Sítio, que contará durante o
evento com logística extra para transporte de seus hospedes. Veja com cuidado as
informações abaixo.

I - Programação básica do evento
Segundo acordado junto com a Diretoria de Eventos da FBRN a programação básica
para o VII ficou como tabela a seguir. Maiores informações sobre as sessões serão
repassadas nas semanas anteriores ao evento para os inscritos, via correio eletrônico.
Horário
07:00
08:00

Sexta 17/07

Sábado 18/07
Café da manhã

Reuniões da FBRN – Sessão I

9:30
10:00

12:00
14:00

15:30
16:00

18:00
19:30







Chegada

Almoço

Credenciamento e
recepção

Abertura
Jantar regional de
boas vindas

Domingo 19/07
Café da manhã
Sustentabilidade - Sessão III
Fechamento: Compromissos e
planos de ação e cooperação.

Intervalo

Intervalo

Reuniões da FBRN – Sessão II

Reuniões da FBRN – Sessão III

Almoço
Sustentabilidade – Sessão I
Dinâmica inicial:
Transcendendo a nudez, a
identidade do naturista com a
natureza.
Intervalo
Sustentabilidade
Sessão II
Discussões:
Reunião de
Naturismo,
Diretoria
naturalmente
da FBRN
sustentável?
Quem somos, e
o que fazemos.
Tempo livre – relaxamento
Jantar seguido de noite
cultural

Encerramento e almoço final.

Programação em aberto Retorno a Belém para quem
necessita, e possibilidade de
passeio não estruturado a Ilha
de Mosqueiro à tarde.

Para participar do evento é necessária a inscrição junto à comissão organizadora, ver
inscrições e reservas. Há limites de vagas para alguns tipos de hospedagem, não deixe
para última hora.
O café da manhã é gratuito para os participantes hospedados no Sítio Bacabas,
enquanto os almoços e jantares são cobrados a parte, ver informações em
alimentação.
Para aqueles que têm interesse há a oferta de passeios complementares pela região,
veja em passeios complementares e faça logo a sua reserva para garantir que eles
aconteçam.

II – Inscrições e reservas
As inscrições estão sendo coordenadas em conjunto com Fábio Belém (Presidente da SONAPA)
que organizou um site na internet específico para este fim. Leia as informações abaixo e
escolha o seu pacote de hospedagem, alimentação e transportes, considere a taxa de portaria
e veja se deseja participar dos passeios complementares. Vá ao site da SONAPA
(www.sonapa.com.br) e siga o link da inscrição no EDN preenchendo a fixa de inscrição.
Posteriormente o Fábio entrará em contato com você via correio eletrônico para a realização
do pagamento e para tirar quaisquer dúvidas. Se houver qualquer problema ou persistirem
dúvidas, entre em contato com o Gustavo ou a Cilene.

AVISOS IMPORTANTES



As reservas somente serão consideradas confirmadas mediante o recebimento de pelo
menos 50% do valor acordado para o pacote.
No caso de cancelamento o valor depositado será devolvido na seguinte forma: 1) até
1 semana do início do evento – 100%; 2) até 72 horas antes do evento, 90%; 3) até 24
horas antes do evento, 50%. Em todos os casos a taxa de transferência bancária, se for
o caso, será deduzido do valor a ser restituído.

Hospedagem
Pousada Cupu – Próximo a piscina espaço naturista
Pacote EDN
Diária Extra Observações
Quarto Casal
480,00
160,00
Por casal
Solteiro
270,00
90,00
Por pessoa em quarto duplo
Pessoa extra no quarto 180,00
60,00
Por pessoa em rede ou colchão
Casa Principal – 200 metros da piscina parcialmente naturista
Quarto Casal
390,00
130,00
Por casal (ESGOTADO)
Quarto Casal + 1 cama
525,00
175,00
Por três pessoas (ESGOTADO)
Quarto família
195,00
65,00
Por pessoa (máximo 7)
Quarto coletivo
150,00
50,00
Por pessoa
Pessoa extra no quarto 120,00
40,00
Por pessoa em rede ou colchão
Rede – área externa
75,00
25,00
Por pessoa em rede
Camping

75

25

Por pessoa

Day use – não hospede

45

15

Por pessoa para os três dias

Pacote EDN – Três diárias completas, podendo entrar no dia 16 ou 17 depois do meio dia e
sair 19 ou 20 até o meio dia
Tanto o pacote EDN quanto as diárias extras incluem o café da manhã básico.
É essencial confirmar a reserva, as acomodações são limitadas, mesmo para pessoas
pensando em dividir quartos ou dormir em redes ou acampar.
Qualquer outro tipo de acomodação ou arranjo deve ser discutido antecipadamente com a
equipe do Sítio Bacabas.
10% de desconto para quem apresentar o cartão INF com o selo do ano.
10% dos valores arrecadados na hospedagem contratada diretamente conosco serão
repassados à SONAPA.

Alimentação
Como o Sítio Bacabas é afastado da cidade, teremos uma cozinheira preparando as refeições
durante o evento. Os tickets serão vendidos antecipadamente para termos uma noção do
volume de refeições a servir.
Dia 16

Dia 17

Dia 18

Dia 19

Incluso na
Incluso na
Incluso na
Incluso na
hospedagem.
hospedagem.
hospedagem.
hospedagem.
(R$ 8,00 extra)
(R$ 8,00 extra)
(R$ 8,00 extra)
(R$ 8,00 extra)
Almoço
executivo
Almoço
executivo
Almoço
especial
–
Almoço regional –
Almoço
– R$ 15,00 por
– R$ 15,00 por
R$ 20,00 por
R$ 20,00 por
pessoa
pessoa
pessoa.
pessoa.
Duas opções de
Duas opções de
Duas opções de
Duas opções de
Janta
sopas, com
sopas, com
sopas, com
sopas, com
torradas. R$ 10,00 torradas. R$ 10,00 torradas. R$ 10,00 torradas. R$ 10,00
por pessoa.
por pessoa.
por pessoa.
por pessoa.
Os almoços incluem suco ou refresco e sobremesa simples, os jantares apenas suco ou refresco.

Café

Com exceção do sábado pela manhã a churrasqueira poderá ser utilizada pelos hospedes
mediante reserva e pagamento de uma taxa de uso.
Será concedido 10% de desconto para quem apresentar o cartão INF com o selo atualizado.

Bebidas – Teremos disponíveis para a venda, cervejas, refrigerantes e sucos. A comercialização
dos mesmos será para auxiliar no pagamento das despesas de energia e pessoal para o evento.

III – Transporte
Apesar de estar localizado em Santa Isabel, a área urbana mais próxima do Sítio Bacabas é a do
município de Benevides. Dependendo de onde o viajante chega este irá passar por entre 10 a
13 km de estradas de chão, que período de julho, normalmente seco, as estradas estão em
boas condições. Não há ônibus de linha e nem hotéis ou mercados nas proximidades.
Portanto, preste atenção nas informações a seguir:
Para quem quiser ser pego e deixado no aeroporto - O Sítio Bacabas fica a aproximadamente
40 km do aeroporto de Belém. O motorista que nos serve cobra para fazer uma viagem até
aqui R$ 140,00 reais de Kombi com até 8 pessoas ou R$ 220,00 de van para até 15 pessoas. Na
média conte com o transfer - Aeroporto Sítio (uma perna) – R$ 70,00 por pessoa. Porém,
tentaremos coordenar bem para juntar pessoas e reduzir este valor. Coordene com o Fábio, ou
Gustavo ou a Cilene sua chegada e saída e para já deixar sua vaga reservada. No site há a
opção para já reservar o transfer para quem desejar.
Para quem quiser pegar o transporte urbano até a cidade mais próxima, Benevides. Opção
somente aconselhada para quem está acostumado a utilizar transporte urbano em cidades
onde não há a mínima organização e informação sobre os mesmos. Do aeroporto serão pelo
menos dois ônibus, ou um ônibus e uma van, já que não há transporte direto. Ainda assim terá
um transfer entre Benevides e o Sítio que é de R$ 30,00 por viagem (o taxi regular cobra até R$
60,00, o moto taxi R$ 15,00). O caminho mais aconselhável é pegar um ônibus até o terminal
rodoviário de São Brás, e de lá uma van para Santa Isabel ou Castanhal, você deve saltar no
“Posto Marajó” que fica na entrada de Mosqueiro, em Benevides. De lá, poderemos coordenar

o trasfer para os últimos 10 km de viagem até o Sítio. Coordene com o Gustavo ou a Cilene
para esta opção.
Para quem quer alugar um carro no aeroporto. Há algumas locadoras que fazem o serviço, a
mais utilizada e a Localiza, que tem o stand dentro do aeroporto e o pátio bem colado ao
mesmo. São 40 km, aproximadamente 50 minutos, dependendo do transito. Pegue o mapa no
site do Sítio (www.sitiobacabas.com.br) e converse com o Gustavo sobre detalhes de como
chegar.
Durante o evento, se desejarem sair pode-se coordenar com uma das pessoas que alugaram
um carro, ou falar com o Gustavo, um transfer para Benevides é de R$ 30,00 por viagem.
Para podermos ajudar, é imprescindível termos os planos de viagem (chegada e saída) de cada
um para podermos coordenar a logística de transportes.

IV – Taxa de Portaria
Por ocasião do evento serão contratadas pessoas extras para tomar conta da portaria e melhor
garantir a segurança de todos. Para isso necessitamos de cobrar uma pequena contribuição de
todos os participantes de R$ 45,00 por pessoa para os três dias do evento, ou R$ 15,00 por dia
para quem não estiver hospedado.

V – O que trazer
Além do usual, não esqueça de trazer em sua bagagem dos seguintes itens:
- Repelente. O Sítio Bacabas e a Pousada Cupu ficam em área rural, parcialmente inseridos em
um pedaço da floresta, portanto mosquitos e outros insetos são frequentes em algumas
épocas do ano.
- Protetor solar. O Sítio Bacabas fica a apenas 1,5 graus ao sul da linha do equador, ou seja, o
sol é intenso durante todo o ano. A época de julho é conhecida regionalmente como o verão
(apesar de ser oficialmente inverno) em função da diminuição das chuvas e aumento da
incidência solar.
- Lanterna. Entre a Pousada Cupu e a sede do Sítio Bacabas há uma caminhada de 200 metros
que parte não é iluminada. Uma lanterna também auxilia em passeios noturnos pelas áreas do
Sítio.
- Remédios e outros produtos de uso habitual pessoal. O Sítio dista em 10km do centro
comercial mais próximo, tenham então a mão o que é, ou pode vir a se tornar mais necessário.
- Roupas leves, para as ocasiões e áreas não naturistas. O clima é quente e húmido, o que
durante o diz nos faz transpirar bastante. Porém durante a noite a temperatura cai um pouco,
e a umidade pode dar uma sensação de um friozinho, portanto uma camisa de manga e uma
calça de moletom podem ser de bom uso para os mais friorentos.
- Maquina fotográfica... sempre boa para registar os bons momentos.

VI - Passeios complementares (opcionais)
Pensamos na possibilidade de dois passeios complementares para aqueles que tiverem a
disponibilidade e vontade de conhecer um pouco mais de nossa região de Belém e entorno. O
primeiro para aqueles que podem chegar uns dias antes, para os dias 15 e 16, e o segundo
para aqueles que podem sair um pouco mais tarde, no dia 20. Muito importante confirmar a
presença com antecedência!
Dias 15 e 16/7 – Litoral Paraense. São duas as opções e possibilidades, dependendo do número
de participantes que confirmarem com antecedência. Sendo 10 ou mais, a opção será a de
número 1.
Opção 1 – Curuçá / Romanas – Curuçá é uma pequena cidade encravada em meio ao extenso
mangue que se forma na sequência paraense das reentrâncias maranhenses. Famoso por suas
atividades culturais relacionadas à sua situação geográfica, Curuçá está sendo descoberto
como um interessante roteiro turístico alternativo para aqueles que querem conhecer um
pouco do Pará raiz. A maior parte do mangue que separa a sede do município do oceano fica
inserida dentro da Reserva Extrativista Mãe Grande, uma unidade de conservação federal. Na
sua extremidade junto ao mar, a Ilha de Romanas apresenta 12 km de linha de praia
praticamente intocáveis e quase inabitados. Para realizar este passeio precisamos de pelos
menos 10 participantes pagantes, para cobrir os custos de transporte, tanto rodoviário quanto
de barco até a ilha. A dormida é simples, em casa de pescadores.
Opção 2 – Bragança / Ajuruteua – Bragança é um município dos mais antigos do Pará que
pouco cresceu nos últimos séculos. Na beira do Rio Caeté, Bragança foi um dos polos de
desenvolvimento do estado nos séculos 18 e 19. Uma ferrovia ligou Bragança à Belém até
meados do século 20 o que trouxe ocupação e “desenvolvimento” agrícola de toda a região
costeira hoje denominada região Bragantina. Também famosa por suas atividades culturais
como a marujada, Bragança também é cercada de mangues e possui uma bela praia que é
Ajuruteua. Para este passeio o translado é todo rodoviário e a dormida em um hotel simples.
Dia 20/7 – Visita estruturada a Belém do Pará guiada pelo Fabio Belém, Presidente da SONAPA.
Bom, esperamos ter cobertos todos os tópicos esperados. Se tiverem dúvidas, não hesitem em
entrar em contato. Saudações e abraços naturistas a todos. Desde já ansiosos em recebê-los,
Gustavo e Cilene Negreiros
(91) 99245 5953 ou (91) 99245 5375
Por email – cilene@gdservecon.com.br / gustavo@gdservecon.com.br

