ATA DO CONGRESSO NATURISTA 2005

Aos 29 e nove dias do mês de janeiro de 2005, nas dependências da Pousada Mirante do
Paraíso, realizou-se o Congresso Naturista 2005, sob a coordenação do presidente da
Federação Brasileira de Naturismo - FBrN, Sr. Elias Pereira, com a presença de diretores
da FBrN, dirigentes de áreas naturistas e participantes convidados.
Tomando a palavra, o presidente deu por iniciado o Congresso, convidando a Jaime
Batista, para auxiliar os trabalhos informativos e a mim, Marcio Braga, para secretariar a
assembléia.
O presidente fez a distribuição da pauta, com os itens a serem debatidos que, pela sua
extensão, foi passada aos participantes, para que fossem relacionados os assuntos, por
ordem de importância, segundo a visão de cada participante, sendo daí tirada a seguinte
pauta:
Reporte sobre a administração 2002/2004;
Eleições da Diretoria e Conselho Maior da FBrN;
Definição sobre quem é naturista;
Pessoas desacompanhadas;
Naturismo feminino, uso de roupas, freqüentadores swingers, GLBT, etc;
Ações em desacordo com as normas éticas do naturismo;
Como atrair mais jovens para o naturismo;
Senso naturista;
Mídia naturista;
Assuntos gerais.
A seguir, o presidente fez a exposição histórica da Federação e apresentou um balanço
geral do seu período de administração, passando a todos os presentes, a prestação de
contas do exercício de 2004.
Citou para registro em ata, a presença do prefeito do município de Conde, no estado da
Paraíba, que presta total apoio à praia naturista de Tambaba, tendo convidado ao Senhor
Damasceno, representante da SONATA, associação que coordena a referida praia, para
uma rápida exposição sobre a parceria com o poder público, tendo o mesmo, após sua
exposição, convidado a todos para um encontro nacional em Tambaba, em 12 de outubro
de 2005, sendo a proposta encampada pela FBrN, fazendo parte do calendário da
Federação para este ano e sendo estendido o convite a todos os representantes
presentes.
Prosseguindo, o Senhor Presidente passou a palavra a Jaime, que apresentou exposição
sobre a distribuição dos passaportes naturistas durante o ano de 2004 e divulgou a
criação da ficha de cadastro para as áreas naturistas, com dados sobre o compromisso
com a aquisição dos passaportes, sendo informado que devido ao atraso na entrega dos
selos de 2005 pela Federação Internacional, ainda estão valendo os selos de 2004.

Prosseguindo, Elias respondeu a questionamento sobre se todas as áreas naturistas estão
filiadas a FBrN, informando que nem todas às áreas estão afiliadas.
A seguir, expôs sobre a participação no Congresso Internacional realizado na Croácia,
fazendo, nessa oportunidade, a leitura de correspondência do Sr. Laurindo Correia,
presidente da Federação naturista de Portugal, do Sr. Paulo Pereira e do Sr. Vanderlei, da
Naturis.
A seguir, o presidente convidou ao Sr. Valdir, presidente do Conselho, que informou da
abertura do processo eleitoral para a formação do Conselho Maior e da diretoria da FBrN,
devendo a eleição ocorrer ao final daquele dia.
Lembrou ainda que, caso não haja inscrições para o Conselho, todos os representantes de
áreas presentes, são candidatos em potencial, podendo ser eleitos por aclamação da
assembléia presente.
Na seqüência, o presidente conclamou a ala jovem do naturismo brasileiro, a se
pronunciar.
O representante da YNAI, sr. André, agradeceu o apoio que tem recebido na
implementação da YNAI no Brasil.
O sr. Afonso Alles, sugeriu que na diretoria da FBrN, tenha um representante jovem.
Passando ao próximo item da pauta, versando sobre a definição de quem é naturista,
passou a palavra a Marcio Braga, para a exposição sobre o tema, sendo apresentada à
definição de que, "naturista é todo o praticante da filosofia de vida naturista e que seja
devidamente identificado através de um passaporte naturista válido".
Colocado esse conceito para referendum da assembléia, a concordância com a definição
foi unânime.
Foi salientado que, a responsabilidade pela emissão do passaporte naturista, é de cada
uma das associações e/ou áreas naturistas, as quais se tornam co-responsáveis pelo
comportamento de seus membros e/ou associados.
Após essas ponderações, foi colocado para referendum o fato de que, todo naturista
deverá ter o acesso garantido em toda e qualquer área naturista, afiliada a FBrN, tendo a
proposta recebido a aprovação de todos os presentes.
Nesse momento, Valdir sugere que se defina, quais os critérios para a distribuição do
passaporte.
Foi esclarecido que, cada área é responsável pela distribuição do passaporte e, em caso
de comportamento inadequado do portador desse passaporte, a área prejudicada
comunicará á FBrN o fato ocorrido, fato esse que será repassado pela FBrN à área
emissora do passaporte, para devida apuração dos fatos, ficando a área emissora do
passaporte, na obrigação de posicionar de volta a FBrN sobre as medidas tomadas,
federação essa que deverá julgar se o posicionamento adotado pela área emissora do
passaporte está de acordo, fazendo, se for o caso de um desligamento, a divulgação para
todas as demais áreas naturistas, a fim de coibir que esse mesmo membro tente obter um
novo passaporte em outra área.
Foi questionada a necessidade de definir um procedimento a ser obedecido pelas áreas
para a distribuição do passaporte naturista, tendo Waldir sugerido que o Conselho eleito
prepare esta norma.

Colocados em votação foram os assuntos aprovados pelos presentes.
Em seguida foi apresentado o monologo "O poço" pelo grupo GRAUNA, do Amazonas,
prosseguindo os trabalhos foi apresentado o ponto de pauta sobre naturistas
desacompanhados, ficando definido e aprovado que, com o referendo do passaporte
naturista, já discutido e aprovado em um item anterior, este item deixou definitivamente
de ser problema, não sendo mais necessária a sua discussão nos eventos naturistas.
No próximo item de pauta foi apresentada a questão do naturismo feminino, sendo
exposto o caso de mulheres que constantemente estão envoltas em cangas ou saídas de
praia, enquanto os homens são obrigados a nudez total.
Miriam, representante da Associação Amigos da Galheta, lançou a campanha da mulher
realizar topless nas praias comuns, tendo a FBrN se manifestado solidária com a
proposta.
Depois de discutido o assunto pelos presentes, ficou definido que cada área deve
administrar seu próprio procedimento, sendo posição da FBrN que a nudez é parte
fundamental da filosofia de vida naturista, devendo as áreas refletir sobre esta posição.
Elias apresentou o próximo tema que se refere aos Swingers e GLBT em áreas naturistas,
tendo Arnaldo, do Mirante do Paraíso, apresentado a experiência do Mirante com relação
à realização de uma festa voltada para este público, informando sobre o sucesso da
promoção.
Marcelo, da Colina do Sol, apresentou o questionamento sobre a posição da FBrN sobre a
freqüência de travestis nas áreas naturistas.
Depois de discutido o assunto ficou definido que cada área deve administrar a freqüência
de homossexuais e/ou travestis, valendo a posição em relação a serem portadores de
passaporte e serem aceitos nas demais áreas, ficando os demais casos a cargo de cada
área e com relação aos travestis, em face de polêmica do tema, cada dirigente deve leválo a discussão com os membros de suas áreas, voltando o tema a ser apresentado em
novo encontro.
Prosseguindo, foi apresentado o ponto com relação a ações em desacordo com as normas
éticas do naturismo, sendo esclarecido que este assunto é para apresentação de e-mail
para as áreas comunicarem a Federação as irregularidades e procedimentos antiéticos
dos freqüentadores de áreas naturistas ficando definido que as comunicações deverão ser
feitas através do e-mail presidência@fbrn.com.br.
A seguir, foi apresentado por Pedro, da praia de Abricó, por procuração de Valdir, a
proposta dos nomes para compor o Conselho Maior da FBrN, sendo indicado como
membros efetivos:
José Damasceno Filho (Sonata),
Heitor Herbert Stein (Goiânia),
Jorge Bandeira (Graúna),
José Roberto Fabri ( NatMG),
André Ricardo L. Herdy( Ynai)
e como membros suplentes:

Pedro Ribeiro (Abricó),
Arnaldo Ramos Soares (Igaratá),
Affonso Alles (Agal),
Jose Mariano S. Jr. (SampaNat),
sendo os mesmos aprovados por unanimidade.
A seguir, Elias solicitou aos presentes a apresentação de chapa para a eleição da diretoria
da Federação.
Como não houve apresentação de outra chapa, fez ele a apresentação de sua chapa,
composta por:
Presidente - Elias Alves Pereira (Planat),
Vice-presidente - Waldemar Rodrigues Motta(SampaNat),
Primeiro secretário - Jaime Batista Belém(Planat),
Segundo secretário - João Carlos Lima de Souza(NatPará),
Primeiro tesoureiro - Waldir Viegas de Oliveira(Planat),
Segundo tesoureiro - Marcio Ramalho Braga(Nates),
tendo a chapa sido referendada pelo Conselho eleito, sendo a seguir empossada a nova
diretoria.
Dando prosseguimento, foi abordado o ponto de como atrair mais jovens para o
naturismo, sendo solicitado à YNAI, a colaboração no sentido de apresentar as áreas,
sugestões para atrair mais jovens, tendo o representante do grupo jovem, explicado os
procedimentos que utilizam para a adesão dos jovens e se comprometendo a apresentar
tais sugestões, tendo sido sugerido pelo representante da Graúna e acatado pela
Federação a sugestão.
A seguir, foi apresentada a questão da necessidade do senso naturista, sendo solicitado
aos dirigentes de áreas, informarem a Federação dados que viabilizem a apuração do
quantitativo de naturistas no Brasil.
Prosseguindo, foi apresentada a questão em relação ao naturismo na mídia, com
sugestão para que as áreas tenham cuidado com os órgãos de divulgação, sendo o
assunto discutido e ficado em aberto para nova apresentação na reunião de Tambaba,
sendo sugerido pela YNAI e aprovado por todos, que a FBrN crie um documento padrão,
que sejam resguardados os direitos dos naturistas e em que o órgão de divulgação
respeite o código de ética naturista, tendo sido a sugestão acatada.
Passando aos assuntos gerais, foi apresentada a sugestão de Heitor para que, cada área
naturista, disponibilize algum membro, para a conscientização dos novos participantes
sobre o naturismo, sua história e filosofia, podendo essa figura estar associada ao
delegado regional, que foi criado por ocasião do congresso de 2002, e que tem como
função servir de ponte entre a FBrN e as áreas naturistas de sua região.

A seguir, foi apresentada a questão com relação à viabilidade da sobrevivência financeira
da Federação para que possa custear algumas ações voltadas para o naturismo e as áreas
naturistas, sendo o assunto discutido, com apresentação de algumas sugestões tais como
um bônus de contribuição individual, cartão de fidelidade e o aumento do valor da
contribuição anual para R$ 10,00, permanecendo R$ 5,00 para o selo do passaporte
naturista e R$ 5,00 como contribuição das áreas por cada membro inscrito, tendo sido os
valores aprovados por todos. Quanto as idéias para criar novas fontes de recursos para a
FBrN, o assunto ficou em aberto, devendo cada dirigente debater com seus associados
sobre esse tema e encaminhar as possíveis sugestões à FBrN, tendo Elias esclarecido que
o foco da administração da Federação para o próximo biênio será a divulgação do
naturismo, expondo ainda o seu agradecimento, pelo apoio de todos e pela participação
no Congresso, convidando a todos para o Congresso Internacional a ser realizado na
Espanha em 2006 e para o Encontro Nacional a ser realizado em Tambaba em outubro de
2005, dando, em seguida, por encerrado o Congresso, tendo a ata sido lida e aprovada.
Mirante do paraíso, 30 de janeiro de 2005, tendo a assinatura dos presentes em lista
passada para os mesmos e anexa a esta ata.

