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F EDE R AÇ Ã O BR ASIL EIR A DE NA TU RISM O

ATA DO I ENCONTRO REGIONAL DE NATURISMO

As 21h do dia 21 de novembro de 2003, reuniram-se no auditório do Hotel Parque das Primaveras na
cidade de Caldas Novas GO, naturistas e representantes das áreas naturistas de todo o país, com a
finalidade de realizar a abertura dos trabalhos do 1° encontro regional de naturismo, organizado pela
FBrN. O seu presidente Elias Alves Pereira, presidiu a solenidade de abertura chamando para compor
a mesa a seguinte pessoa: Jose Mariano da Silva Jr (FBrN), Jaime Batista Belém (FBrN), Glacy
(Colina do Sol), Heitor Herbert Stain (Goiasnat) e Vanderlei Castrezano (Naturis). Fazendo uso da
palavra o sr Jaime destacou a importância do evento como preparativo de grandes desafios da FBrN
para a gestão atual. Os componentes Heitor e Glacy apresentaram-se dando boas vindas aos
presentes. O Sr Vanderlei fez uma explanarão sobre os planos da empresa Naturis Empreendimentos
Naturista Ltda para o naturismo brasileiro com o fornecimento de brindes aos presentes. Finalmente
José Mariano procedeu ao encerramento da solenidade convidando a todos os presentes para participar
de um coquetel a ser servido nas redondezas da piscina, marcando o horário de 9h30 para o inicio dos
trabalhos para o dia seguinte, encerrando- se assim os trabalhos do dia previsto na agenda para o dia 21.
Dia 22/11/2003, às 9h30, o Sr, Presidente da FBrN conclamou os presentes a retomar as atividades
previstas em pauta, dando-se início à discussão das estratégias de desobstrução à votação da Lei de
regulamentação do naturismo no Brasil, a chamada Lei Gabeira. Nessa oportunidade após o
encaminhamento das propostas a formação de comissões regionais para a realização de lobbies junto aos
senadores de cada estado visando acelerar o processo de colocação em pauta e votação da referida lei.
As comissões que terão o prazo até o dia 15 de janeiro de 2004 para a apresentação dos resultados dos
contatos com os senadores, foram assim constituídas: Glacy/Mauro (RS), Affonso (SC), Estevão (PR),
Sampanat (SP), Pedro (RJ), José Roberto (MG), Maria Luzia/Marcio (ES), Heitor (GO), Jaime/Elias
(DF),Alberto (MT), Edson Aguiar/Jaime/Elias (MS/TO), Roberto Soares (BA), Paulo Montenegro (PE).
Sonata(PB), Aragão/André(CE) JoãoCarlos (PA), Elias/Jaime (SE/AL/RN/MA/PI/AC/RR/RO/
AP/AM).A seguir discutiu-se sobre os procedimentos para a afiliação das agremiações naturistas a FBrN
chegando-se a seguinte conclusão: A federação enviar até o dia 10/12/03 correspondência a todas as
agremiações com prazo para retorno até 15/01/04 informando os procedimentos para a afiliação e
solicitando a atualização de seus cadastros. Os procedimentos aprovados são que as agremiações ou
áreas reconheceram o código de ética e demais exigências da FBrN e recolherão até a data da informação
acima o valor de R$ 2,00 anuais por associado com mais de 18 anos. Os dados cadastrais conterão além
das informações usuais o número de associados adultos e menores de 18 anos. Ficou decidido também
que para as afiliações nesse primeiro momento, das áreas não será exigida a apresentação da inscrição
junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Tal assunto mereceu a formação de uma
comissão composta pelos seguintes dirigentes regionais (Jodenon/Adriana/Pedro/Ricardo/Marcio e Jose
Mariano) com a finalidade de estudar as possíveis alterações no estatuto da FBrN. Após as análises
iniciais a comissão solicitou um maior prazo para o termino dos trabalhos ficando definida a data de 10
de Janeiro de 2004. Em seguida foi discutidos os procedimentos de afiliação de pessoas físicas ficando
decidido que no momento não será aceita tais afiliações, e a comissão que estuda as alterações
estatutárias encarregada de tal regulamentação. Em seguida foi discutida a questão da emissão de
passaporte naturista e selo da INF. Ficou decidido que o valor do passaporte será de R$ 5,00 e a
responsabilidade de emissão ficará a cargo das instituições. Esse valor será cobrado para associado acima
de 18 anos, sendo que para os menores o fornecimento será gratuito. A renda da venda dos passaportes e
selos será destinada basicamente para a quitação dos débitos já contraídos para tais fins. Com relação à
representatividade no congresso mundial de naturismo a realizar-se na Croácia em 2004 decidiu-se pela
procura de pacotes turísticos, parcerias e patrocínios para viabilizar a ida do maior numero de naturistas.
Na oportunidade o Sr. Vanderlei Castrezano colocou-se a disposição da federação para representá-la
caso seja de seu interesse, encerrando-se assim os trabalhos do dia 22.

Dia 23/11/2003, às 10h30 iniciou-se os serviços do dia com a discussão sobre as tendências e
pesrspectivas do turismo naturista no Brasil e a idealização do 2° vôo naturista do mundo. Após
exposição do tema e debates ficou decidido que a Glacy e Marcelo serão responsáveis pelos contatos
com agências de turismo e empresas aéreas tentando viabilizar o vôo. Em continuidade foi justificada a
ausência do palestrante programado para proferir a palestra sobre meio ambiente, tendo sido feito um
resumo do teor da palestra pelo sr. Jaime. Em continuação tratou-se do último tema agendado para as
discussões referente à pauta para o próximo Congresso Brasileiro de Naturismo – Congrenat, a ser
realizado em 2004 oportunidade em que foi cogitado que a melhor data para a realização do evento seria
durante o mês de novembro em data e local a ser definida. O encontro contou com a presença de 56
participantes oriundos das diversas áreas naturistas do Brasil e nada mais tendo a ser tratado, eu Jaime
Batista Belém lavrei a presente ata que vai por mim e dirigentes assinada.
Caldas Novas, 23 de novembro de 2003.
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