Ata da Reunião de Trabalho da Federação Brasileira de Naturismo
Local: Mirante do Paraiso – Igaratá – SP
Data: 05 e 06 de julho de 2008
As 15h11min do dia 5 de julho de 2008, na Estância Mirante do Paraiso, em Igaratá, SP,
foi aberto o encontro pelo nosso presidente Elias Alves Pereira, estando presentes
Thiago Moraes Tannús (2º secretário/FBrN), Jaime Belém (1º tesoureiro/FBrN), José
Antônio Ribeiro Tannús (Conselho Maior/FBrN), Arnaldo Ramos (Conselho
Maior/FBrN e Mirante do Paraiso), José Mariano (Conselho Maior/FBrN e Sampanat),
Marcelo Pacheco (Conselho de ética/FBrN e do Portal Brasil Naturista), Ricardo Duarte
(Diretor de Esportes/FBrN), Alexandre Moraes Tannús e Luiz Sérgio Ribeiro Tannús
(Goiasnat), Paulo Campos (Sonata), Pedro Ribeiro (Abricó e Jornal Olho Nu), Adam
Guirro (Ynai), Sérgio e Renata Freire (NIP), Eduardo Oide (MDM Naturs), Cláudia
Alexandra Ferreira (Paulinat). Participaram também através da internet (MSN), Jorge
Bandeira (Graúna), João Carlos (Sonapa), Maria Luzia/Nates, Cesar Fleury e
Miriam/Franco, da Itália. Justificaram a ausência, Complexo Praia do Pinho, ONG
Praia do Pinho, Mundo Nu, NatMG, NatBaixada, Colina do Sol, Recanto Paraiso e
CEHM Jurubá. Em seguida foram passados as federadas os pontos a serem colocados
em prática pela Federação Brasileira de Naturismo (FBrN) e que já foram discutidos e
deliberados em reuniões anteriores. Em conversa com os grupos do estado de São Paulo
(Sampanat, Paulinat, NIP, Sampanú e YNAI) foi decidido que o XI CONGRENAT será
mesmo organizado pelo Sampanat em conjunto com as federadas já citadas acima,
como foi decidido no X CONGRENAT, e que será realizado no primeiro trimestre de
2009 em local a ser definido em 60 dias. O local, a temática e a pauta do XI
CONGRENAT serão decididos pela comissão organizadora do evento e repassados à
FBrN. O nosso Diretor de Esportes, Ricardo Duarte, falou que a diretoria tinha
conseguido uma doação da Petrobrás e que não teve como repassar à federação por falta
de comunicação com a mesma. O presidente da FBrN, Elias, reafirmou que esteve
sempre presente e que não recebeu nenhum comunicado. Talvez pelo fato do email do
domínio fbrn.com.br ter ficado um tempo bloqueado. A Diretoria de Esportes vai correr
atrás de patrocínios para promover eventos esportivos em nome da FBrN e também
conseguir recursos para a Federação Brasileira de Naturismo. Sobre o XXXI Congresso
Internacional de Naturismo, foi colocado pelo presidente da SONATA, Paulo Campos,
que a mesma está negociando com as empresas interessadas em patrocinar o evento,
suas cotas de patrocínios. O responsável nos deixou cientes de todos os procedimentos
que foram tomados para a organização do XXXI Congresso Internacional de Naturismo.
Toda a documentação referente ao cronograma do XXXI Congresso Internacional de
Naturismo será passada à Federação Brasileira de Naturismo pelo Presidente da
SONATA, Sr. Paulo Campos. Sobre o Selo e o Passaporte Naturista, foi falado que é
necessário ter uma valorização do portador do Passaporte Naturista, e que a
regulamentação para a emissão do mesmo ficará a cargo da decisão das federadas. E
teve o questionamento de como o Passaporte traria benefícios para a FBrN e suas
federadas. Foi colocada em discussão a criação de uma rede de descontos como forma
de incentivar as pessoas a pedirem o Selo e o Passaporte Naturista.
As 18h53min
foi encerrado o primeiro dia de reunião do Encontro das Federadas. Às 10h03min do
dia 6 de julho de 2008 foi aberto o segundo dia de reunião do encontro pelo nosso
presidente Elias Alves Pereira. Em seguida nos foi passado por José Antônio Tannús,
Conselheiro Maior da Federação Brasileira de Naturismo - FBrN, o que foi colocado na
pauta de discussões no dia anterior (05/07). Foi definido que o Passaporte Naturista vai
passar a ser denominado pela FBrN como Cartão INF como medida de adequação à Lei

de Unificação da Língua Portuguesa. Sobre as Eleições da FBrN, foi proposta a criação
de uma Comissão Eleitoral para o recebimento de um Currículo Eleitoral para ser
avaliado pela mesma e ser aprovado ou não. Quanto ao prazo de inscrição de chapas
para a Eleição da FBrN, foi definido que será de 45 dias antes do XI CONGRENAT,
para ser aprovada ou não pelos Conselhos, Maior e de Ética da FBrN. Quanto à questão
de votos por procuração foi definido que a procuração deverá ser mandada ao
Presidente da FBrN e à Comissão Eleitoral. Será aberta a candidatura para a Comissão
Eleitoral até 31 de Julho e se não tiver candidatos a FBrN vai indicar os integrantes
desta Comissão. Sobre os Assuntos Administrativos da FBrN foi falado que será feito
em Balneário Camboriú um levantamento dos documentos que estão registrados e o que
está faltando ser registrado em nome da Federação Brasileira de Naturismo. O Art. 127
e 130 do Código de Registro Civil Brasileiro prevêem que a ata deve ser assinada pelo
Presidente e o Secretário. Com base no art. 12 do antigo Estatuto da FBrN fala que o
presidente ou o vice pode ser destituído pelo Conselho Maior. Vide Lei 6015/76 da Lei
de Registro Público art. 114, 127 e 130. Foi decidido que a Certificação das Áreas
Naturistas será feito um selo e mandado para cada Federada. Sobre a nova redação do
Código de Ética este só pode ser alterado em Assembléia Geral. Quanto a Comissão de
Turismo Naturismo foi decidido que provisoriamente ela terá três integrantes que serão
Eduardo Oide (MDM Naturs), Marcelo Pacheco (Brasil Naturista) e Thiago Tannús (2º.
Secretário da FBrN). A respeito do Relatório Anual das Federadas será criado um
modelo que posteriormente será mandado pela FBrN para as Federadas. Sobre o Jornal
da FBrN será feito por um Jornalista e um Diagramador e seria mandado para as
Federadas e outras entidades que sejam de interesse da Federação. Sobre a Lei do
Naturismo, esta deve continuar na espera por um momento oportuno de ser retomada.
Sobre os Assuntos Gerais foram feitas ponderações sobre a CPI da Pedofilia do Senado
e o Caso André Herdy, mantendo-se a posição de aguardar a conclusão do caso pela
justiça. Também foi colocado sobre os pedidos de desfiliação da Naturis, do NatParaná
e Naturistas Cristãos, onde a FBrN tentou conversar com a direção das mesmas, porém
não teve sucesso, mesmo após mostrar que não havia motivos para tal. Às 13h30min do
dia 06 de julho de 2008 foi encerrado o segundo dia de reunião do Encontro das
Federadas que também foi muito proveitoso, que vai assinada por mim Thiago Moraes
Tannús, 2º secretário e pelo Presidente, Elias Alves Pereira. Uma cópia da lista de
presença assinada pelos presentes vai anexo a esta ata.

