ATA DO IV EDN – ENCONTRO DE DIRIGENTES NATURISTAS E I FAN – FÓRUM DE ASSUNTOS
NATURISTAS, QUE ACONTECERAM NO POVOADO DE MASSARANDUPIÓ E NA PRAIA
NATURISTA DE MASSARANDUPIÓ, DE 14/07 A 17/07/2011, EMENTRE RIOS, BA.
Aos quatorze(14) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e onze (2011), às
quatorzehoras(14 horas), na sede da AMAM – Associação de Moradores e Amigos de
Massarandupió, no povoado do mesmo nome, ouve o receptivo aos participantes dos eventos
à epígrafe, com identificação e entrega de crachás e um coffee break típico da região, servido
no local. Durante essa atividade houve apresentação de danças típicas (Quadrilha Flor Nativa São João e Samba de Roda), com informações e esclarecimentos sobre suas histórias e
tipicidade dadas pelosdirigentes Waldo Andrade (ABANAT) e Tidinha (AMAM). Depois das
apresentações os presentes continuaram dançando e, ao final, foram encerradas as atividades
deste dia inicial. No dia seguinte, 15/07/2011 (sexta feira), na praia naturista de
Massarandupió, às 10 horas, houve recepção na praia com programação livre para prática
esportiva e confraternização dos dirigentes e participantes naturistas. Às 11 horas foi aberta a
Feira de Artesanato Local e as inscrições para as Oficinas de Artesanato, que despertaram
grande interesse e admiração, por parte dos presentes, pelo ineditismo do trançado praticado
e a beleza estética dos produtos. Às 12 horas foi servido almoço, na própria praia, com
comidas típicas da região, feitas e servidas pela comunidade local, que prestaram, ainda,
informações sobre a feitura de cada prato típico servido. Às 14 horas desse dia 15 de julho de
2011, em tenda montada ao lado do córrego próximo da praia naturista de Massarandupió, o
presidente da FBrN, João Olavo Rosés constituiu a mesa condutora dos trabalhos, que ficou
assim constituída: além do presidente João Olavo, do vice presidente da FBrN, Marcelo
Pacheco e da diretora secretária da FBrN, Rayssa Neves de Sousa, o presidente do Conselho
Maior da FBrN, Elias Alves Pereira, diretor para Assuntos Especiais da FBrN e um dos
apoiadores decisivos para a realização dos eventos, José Antonio Ribeiro Tannús e os
dirigentes da ABANAT – organizadora do evento – Miguel Calmon Gama e Waldo Andrade.
Após os hinos, o presidente da FBrN João Olavo deu por abertos o IV EDN – Encontro de
Dirigentes Naturistas e I FAN – Fórum de Assuntos Naturistas, agradecendo a presença de
todos, especialmente das entidades naturistas presentes ou representadas, dos dirigentes
naturistas e dos naturistas presentes. Parabenizou os organizadores do evento, não só os
integrantes da ABANAT (que passa atualmente por importante revitalização) como também os
moradores do povoado, especialmente os integrantes da AMAM e dos grupos folclóricos locais
que se apresentaram na recepção de ontem. João Olavo disse ter presenciado aqui uma
sinergia intensa entre os naturistas e a comunidade do povoado de Massarandupió, que se
deram as mãos e mesmo com pouco tempo realizaram este belo eventos que estamos
participando.Registrou tambéma alegria dos dirigentes da FBrN com a elevada presença de
entidades naturistas.Agradeceu tambémà imprensa naturista (www.brasilnaturista.com,
www.jornalolhonu.com), que tem dado ampla divulgação às atividades naturistas. Falaram em
sequência, o presidente do Conselho Maior da FBrN e diretor da INF-FNI, Elias Alves Pereira
que ressaltou sua histórica relação com a ABANAT, com o pioneiro dirigente Miguel Calmon
Gama e com a praia de Massarandupió; o diretor de Assuntos Especiais José Antonio Ribeiro
Tannús, registrou sua felicidade pelo sucesso da organização dos eventos, que foi uma aposta
sua de alguns meses atrás, quando se cogitou aqui realizá-los e logo contou com o apoio da
FBrN. Agradeceu a todos – naturistas e moradores do povoado - que acreditaram na ideia e se

engajaram na sua realização. O presidente João Olavo registrou que a convocação desses dois
(2) eventos foi realizada através de e-mails, MSN, telefonemas e divulgação dos sites oficiais e
mídia naturista. Todas as procurações enviadas foram homologadas pela mesa condutora dos
trabalhos. Foi conferida e registrada a existência de quórum para deliberações, pois estão
presentes e/ou representadas dirigentes naturistas e entidades em número mínimo exigido
pelos normativos vigentes. A relação de presenças está anexa a esta ata.
CERTIFICADOS DE ÁREA NATURISTA 2011 – O presidente da FBrN João Olavo fez referência a
importância das entidades possuírem o seu Certificado de Área Naturista, como uma
certificação de qualidade naturista. Para tanto, os dirigentes das áreas devem sempre presar
pelo cumprimento do Código de Ética da FBrN. O Certificado precisa estar em lugar visível, em
sequência dos anos, para que os frequentadores saibam desde quando aquele espaço é
oficialmente praticante da filosofia de vida naturista, aumentando assim, a confiabilidade do
lugar. A seguir, foram entregues os Certificados de Área Naturista, referente ao ano de 2011,
para as entidades MIRANTE DO PARAÍSO, NATURE, NIP, Portal e Revista BRASIL NATURISTA e
SPNat. O assunto não permanece em pauta.
ROTEIROS DE VISITAÇÕES E REUNIÕES DE TRABALHO – O presidente João Olavo e diretora
secretária Rayssa, fizeram relatos dos roteiros anteriores. Atualmente está em
desenvolvimento o 3º Roteiro. Essas visitações e as reuniões de trabalho permitiram uma
avaliação parcial até o momento, que é muito significativa. Essas atividades, inobstante
cansativas e onerosas, eram necessárias para estreitar os laços entre a entidade maior e suas
afiliadas, reacendendo esperanças e revertendo expectativas negativas. As dificuldades de
cada entidade são bem específicas, exigindo soluções diferenciadas para cada caso. E há
também, dificuldades comuns. Para ambas, a troca de informações e experiências é muito rica
e devem ser intensificadas, pois daí, também podem ser construídas algumas soluções de
melhoramento. A hospitalidade esteve presente em todos os momentos. Essas andanças
estimularam o fluxo turístico naturista. Outro aspecto positivo desses roteiros foi a reabertura
de novas filiações e também o surgimento de espaços e grupos interessados em serem
naturistas. A seguir, os dois (2) dirigentes lançaram o 4º Roteiro da “FBrN na Estrada”: Região
dos Lagos, no Rio de Janeiro; RINCÃO NATURISTA, em Guaratinguetá, SP; São Sebastião, SP;
CNEM, em São Gonçalo do Rio Abaixo, MG; Galheta e Pedras Altas, em Santa Catarina;
GOIASNAT, em Bela Vista de Goiás, GO; e NATURE, em Recife, PE. O detalhamento desse
roteiro e suas possíveis alterações, para compatibilizar participação em reuniões já agendadas
pelas entidades, serão informadas tempestivamente. O presidente do Conselho Maior da FBrN
Elias solicitou que os Conselheiros Maiores acompanhem, sempre que possível, a caravana da
FBrN nas suas regiões. O assunto retorna à pauta assim que tivermos novas ações para serem
relatadas.
FILIAÇÕES E REFILIAÇÕES – O presidente João Olavo e diretora secretária Rayssa informaram
que foram filiadas duas (2) entidades: OCARA (Taquara, RS) e SPNat (Grande São Paulo). Foram
refiliadas três (3) entidades: RECANTO PARAÍSO NATURISTA (Piraí, RJ), RINCÃO NATURISTA
(Guaratinguetá, SP) e SONATA (Tambaba/Conde, PB). Foram ratificadas, por unanimidade, toas
as cinco (5) filiações e refiliações. O assunto não permanece em pauta.
DIRETORIAS E COORDENADORIAS – Face a complexidade do processo de gestão da FBrN, na
medida que os Roteiros se desenvolvem, vão se identificando naturistas, com qualificação
pessoal e profissional, que podem auxiliar nessa importante tarefa assumindo conteúdos
ocupacionais específicos. São convidados e/ou indicados pelas entidades e, logo a seguir,

nomeados pela Presidência da FBrN através de Portarias. No exercício de suas funções
desenvolvem ações que dificilmente poderiam ser realizadas pelo presidente e vice presidente
da Diretoria da FBrN. Com essa delegação de tarefas pode-se fazer mais em menos tempo.
Assim foram as seguintes nomeações, já realizadas: Rayssa Neves de Sousa (diretora
Secretária), Guilherme Barcelos Rodrigues (diretor Tesoureiro), José Antonio Ribeiro Tannús
(diretor de Assuntos Especiais), Giulliano Alves Pacheco (diretor de Comunicação), André
Santiago (diretor de Assuntos Parlamentares e coordenador da Equipe de Diretores de
Assuntos Parlamentares), Jaime Batista Belém (diretor de Assuntos Parlamentares), João
Batista de Souza (diretor de Assuntos Parlamentares), Diogo Moreschi (diretor de Relações
Internacionais), Leonardo Spinola de Miranda (diretor 2º Secretário), Evandro Telles de
Oliveira e Maria Luzia Almeida de Almeida (coordenadores do projeto do MUSEU NATURISTA
e/ou MUSEU LUZ DEL FUEGO), Pedro Ricardo de Assis Ribeiro (coordenador do projeto MUSEU
VIRTUAL e pesquisa, análise e formulação da estratégia de desenvolvimento da praia naturista
de Olho de Boi), Renata Barreto Freire (coordenadora do projeto de pesquisa, análise e
formulação da estratégia de desenvolvimento da praia de Boiçucanga), Fabio Fagundes Ferrari
(diretor de Meio Ambiente) e Jorge Bandeira do Amaral (diretor de cultura e articulador de
contatos com os países Pan Amazônicos). Vários dirigentes presentes se manifestaram
favoravelmente a escolha dos diretores, elogiando as qualidades pessoais/profissionais e de
experiência naturista dos escolhidos, bem como referiram positivamente a nomeação do bom
número de jovens naturistas para a Diretoria da FBrN. A respeito da presença de muito jovens
na direção da FBrN o presidente João Olavo esclarece que ela é fruto da política atual da
entidade de trazê-los para construir soluções a partir de suas cabeças jovens e também formálos e qualificá-los como dirigentes, para que num futuro próximo assumam cada vez mais
responsabilidades na condução da entidade e do movimento naturista brasileiro. O assunto
não permanece em pauta.
SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA FBrN E FILIADAS – O presidente João Olavo, juntamente
com o diretor de Assuntos Especiais da FBrN José Antonio, explicaram detalhadamente a
fórmula que a INF-FNI desenvolveu para gerar receitas estáveis para ela, FBrN e suas filiadas. É
simples e perfeitamente exequível, basta que cada associação/entidade forneça o Cartão INF
(passaporte naturista) e o Selo INF-FNI do ano para seus associados, frequentadores assíduos e
simpatizantes do naturismo que desejam praticar a filosofia de vida naturista. A INF-FNI envia
o material e cobra um valor, que a FBrN repassa para as entidades filiadas por um valor maior
e com isso deixando para si uma receita anual e crescente (aumentando o número de filiadas e
estas aumentando seus associados). As associações/entidades repassam para seus associados
por um valor maior que o pago à FBrN e, com isso, também asseguram receita estável e
crescente. Ou seja, com essa fórmula todos ganham. É fundamental que a FBrN e suas filiadas
tenham recursos mínimos para permitir uma gestão proficiente e não dependa mais de
mecenato de seus dirigentes. Na Resolução FBrN 001/2010 constam todas as orientações de
como funciona esse criativo processo de obtenção de receitas. Os dois (2) dirigentes
responderam perguntas dos dirigentes presentes, dirimindo dúvidas e prestando
esclarecimentos. O assunto não permanece em pauta.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS – O atual presidente da FBrN e a diretora Secretária, desde as
primeiras tratativas para candidatura do primeiro gestor, informaram que fariam dedicação
exclusiva à FBrN se fossem eleitos, pois entendiam que a magnitude e complexidadede seu
processo de gestão necessita essa situação. Ainda mais num processo de consolidação de

mudanças num país de dimensões continentais,onde esta é a forma exitosa e eficaz de realizar
esse trabalho. Assim sendo e após a eleição, o presidente João Olavo afastou-se de todas as
suas atividades e está exclusivamente tratando dos assuntos da FBrN e do movimento
naturista brasileiro, utilizando seu automóvel próprio (C3, ano 2005) e seu telefone celular. A
diretora Secretária Rayssa, trancou a matrícula da Faculdade que cursava e paralisou suas
atividades profissionais para assessorar o presidente João Olavo. Assim sendo, a Diretoria da
FBrN reunida dia 18/03/2011, na Fazenda Engenho em Brasília, DF, autorizou o ressarcimento
das despesas do presidente e diretora secretária da FBrN quando a serviço e com as
comprovações de praxe, nas atividades que posteriormente estarão relatadas no Relatório de
Atividades Anual, que será submetido ao Conselho Maior. Além das despesas ressarcíveis
previstas nos vários itens do Art.24º do Estatuto, fica clarificado que conforme itens “f” e “g”
também serão ressarcidas as despesas de manutenção normal do automóvel utilizado em
serviço, outras despesas de locomoção, gastos proporcionais do telefone celular, hospedagem
e alimentação. Por unanimidade foi ratificada a deliberação da Diretoria. O assunto não
permanece em pauta.
VOTOS DE LOUVOR – Na mesma reunião da Diretoria acima referida (18/03/2011, na Fazenda
Engenho em Brasília, DF) foi aprovado voto de louvor aos pastpresidentes Elias Alves Pereira e
José Antonio Ribeiro Tannús, pois em suas gestões foi iniciado o processo de mudança na
FBrN, que ora é consolidado e aprofundado. Por unanimidade foi ratificada a deliberação da
Diretoria. Num próximo encontro nacional os dois (2) serão devidamente homenageados. O
assunto não permanece em pauta.
RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA–Os presidentes Elias (Conselho
Maior da FBrN) e João Olavo (Diretoria da FBrN) relataram os fatos e as providências tomadas
pela FBrN, com relação as Recomendações do Ministério Público da Paraíba para a praia
naturista de Tambaba e à entidade SONATA. A FBrN teve de contratar serviço jurídico para
desenvolver a devida contestação às recomendações do MP/PB, mas era fundamental que
fosse feito pois caso contrário as afirmações do MP ficariam como integralmente verdadeiras,
sem o devido contraditório. A FBrN concordou com algumas assertivas orientações, mas
discordou daquelas que poderão afetar a prática da filosofia de vida naturista. O
acompanhamento desse assunto ficou a cargo da entidade naturista SONATA, que acionará a
FBrN quando for necessário. O assunto não permanece em pauta.
INSERÇÃO DO NATURISMO NA SOCIEDADE CIVIL – O presidente João Olavo chamou atenção
para a enorme necessidade da inserção do naturismo na sociedade civil (ou têxtil). Em
primeiro lugar, precisamos urgentemente “sair do armário” e nos identificar como naturistas e
defendermos os benefícios desta filosofia de vida. “Se não tivermos respeito conosco mesmo,
como poderemos almejar que os outros nos respeitem? Se não fazemos nada errado, porque
esconder a nossa prática de vida?” Complementou, indagando, o diretor de Assuntos Especiais
José Antonio. Mas não basta só se identificar como naturista, temos de agir como praticantes
da filosofia de vida naturista, nus ou vestidos. Devemos levar o naturismo para todo o nosso
entorno relacional (parentes, amigos, companheiros de trabalho e conhecidos), apresentandoo inclusive para as autoridades municipais, especialmente os representantes políticos da
região nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional. Vários participantes do evento
relataram as suas dificuldades e os obstáculos que os impedem de uma assunção do ser
naturista, mas concordam que o caminho é esse. O presidente do Conselho Maior, Elias, pediu
a todos uma reflexão sobre o tema tão bem abordado neste momento e um esforço adicional

para uma mudança de comportamento, conforme orientado nesta oportunidade. Citou como
exemplo as dificuldades vividas no Congresso Nacional, quando os representantes políticos
não sentem pressão das bases para considerar o naturismo um assunto importante. O trabalho
de conscientização, portanto, deve começar nas bases da representação política, ou seja, nos
municípios e regiões, finalizou o presidente João Olavo. Citou como exemplos dessa
participação o grupo GRAÚNA (importante inserção com a sociedade manauara) e a
MDMNATURS (com sua articulação com o trade turístico). O assunto não permanece em
pauta.
ARTICULAÇÃO DA FBrN E FILIADAS COM QUESTÕES AMBIENTAIS CONTEMPORÂNEAS–A
FBrN criou uma Diretoria de Meio Ambiente, para intensificar a busca de articulação da
entidade e suas filiadas com as questões ambientais atuais. Um movimento que tem por
definição “...viver em harmonia com a Natureza.” tem que possuir, pelo menos, uma ação
ambientalmente correta em cada espaço naturista brasileiro. Essa é uma meta importante,
segundo os dirigentes João Olavo e Rayssa. Um passo futuro poderá ser o Diagnóstico
Sócioambiental. O assunto retornará à pauta assim que surgir um fato concreto.
LEI DO NATURISMO – O presidente do Conselho Maior Elias e o diretor de Assuntos
Parlamentares, André Santiago,relataram as dificuldades e obstáculos que encontram no
Congresso Nacional para fazer andar a lei à epígrafe. O presidente João Olavo e o diretor José
Antonio, registraram que essadesimportância do naturismo no Congresso Nacional nada mais
é do que a consequência da ausência da sua inserção na sociedade civil e a sua total
desarticulação com as questões ambientais, que por definição deveriam ser o foco de sua
atuação. Isso tem que ser revertido a partir das associações/entidades naturistas em suas
ações municipais e regionais. O trabalho deve ser a partir das bases da representação social e
política. O assunto retornará à pauta quando um fato concreto ocorrer.
PROTOCOLO DE INTENÇÕES COM A ACADEMIA - A exemplo do que ocorreu entre a FBrN,
OCARA/Econat e FACCAT (Universidade Comunitária Regional, em Taquara, RS), as entidades
naturistas devem procurar as Universidades da sua região, públicas e privadas, ofertando a
possibilidade dafirmatura de um Protocolo de Intenções entre as entidades no sentido de
estudarem a filosofia de vida naturista. Além da pesquisa o grande ganho também é a
articulação com a academia, possibilitando contatos com os universitários, como informou a
diretora Secretária Rayssa. Mas as relações devem ser institucionais, pois se forem apenas
pessoais logo se desfazem. Cópia do Protocolo de Intenções assinado foi enviada para todos os
presidentes dos espaços naturistas brasileiros, informou o presidente João Olavo. O assunto
não permanece em pauta.
MUSEU NATURISTA LUZ DEL FUEGO–Está sendo conduzido pelos coordenadores Evandro
Telles e Maria Luzia de Almeida, que - ainda sem patrocínios - encontram dificuldades para sua
formatação. Quando houver um fato concreto o assunto retorna à pauta.
MUSEU VIRTUAL – O coordenador deste projeto – Pedro Ribeiro – registra a complexidade de
sua formação e as dificuldades encontradas. Retorna à pauta quando presente um novo fato.
CENA – CENTRO DE ESTUDOS NATURISTAS - Inobstante a existência de consenso quanto a
possibilidade de sua criação, esbarra também nas dificuldades técnicas e de patrocínio para
executá-lo. Retorna à pauta quando existir alguma perspectiva de execução.
DIA MUNDIAL DO NATURISMO – Atendendo solicitação da INF-FNI o Dia Mundial do
Naturismo em 05 de junho foi comemorado em alguns espaços naturistas brasileiros. Para que

possamos fazer um relato à INF-FNI das comemorações, as entidades devem enviar à FBrN
texto com foto. O assunto não permanece em pauta.
PROGRAMA INTEGRADO DE EVENTOS DA FBrN 2011/2013 – O presidente e o vice presidente
da FBrN sempre procurarão estar presentes nos eventos oficiais. Quando não puderem
comparecer serão representados pelo Conselheiro Maior da FBrN para a Região e/ou diretores
da região. As entidades devem confirmar a realização dos eventos incluídos na grade do
programa à epígrafe com todas as informações possíveis, para que a FBrN possa dar ampla
divulgação do mesmo. O Programa vêm se desenvolvendo normalmente e deverá ser
cumprido na sua integralidade. O presidente da entidade NATES Marcio Ramalho Braga
apresentou o projeto para realização do XIII CONGRENAT – Congresso Brasileiro de Naturismo,
na praia naturista de Barra Seca, em Linhares, litoral norte capixaba, em março de 2013.
Respondeu perguntas e fez esclarecimentos. O presidente João Olavo solicitou que a
organização fosse conjunta com o grupo NATURISMO CAPIXABA, o que foi aceito. A assembleia
aprovou a candidatura, por unanimidade. Outro projeto aprovado, por unanimidade, foi o da
realização do V EDN – Encontro de Dirigentes Naturistas, na AAPP, no 2º semestre de 2012. O
presidente João Olavo solicitou, e foi aceito, que o evento fosse realização conjunta da AAPP e
Complexo Turístico Praia do Pinho. A assembleia também aprovou a candidatura, por
unanimidade. O assunto não permanece em pauta.
ENTIDADES COMERCIAIS QUE ACEITAM EVENTOS NATURISTAS – A presidenta do NIP Renata
Barreto Freire sugeriu que fosse organizada uma listagem de entidades comerciais que
aceitam eventos naturistas. O presidente João Olavo disse que a diretora Secretária Rayssa
pode organizar essa listagem desde que as entidades enviem essa informação para
secretaria@fbrn.org.br. O assunto não permanece em pauta.
CENSO/PESQUISA NATURISTA – Os dirigentes naturistas da FBrN João Olavo, José Antonio e
Rayssa lembraram a urgente necessidade de um fiel cumprimento da Resolução FBrN
001/2010 para que, entre outras vantagens, tenhamos dados estatísticos confiáveis quanto ao
número de naturistas, frequentadores e simpatizantes da filosofia de vida naturista. Esses
dados servem não só para enviar à INF-FNI mas principalmente são importante base de dados
para análise e desenvolvimento de ações. A Resolução acima referida é autoexplicativa, de
simples compreensão e os informes solicitados devem ser enviados nas datas aprazadas. O
assunto não permanece em pauta.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DECENAL – A FBrN lançará, em breve, o seu Planejamento
Estratégico, com uma metodologia muito simples, que permitirá que qualquer entidade
naturista possa fazer o seu. Depois de receber todos, ou a maioria, sistematizará o da
entidade. O assunto permanece em pauta.
Cumprida a pauta prevista para o IV EDN – Encontro de Dirigentes Naturistas, o presidente
João Olavo parabenizou a todos pela qualificada participação e construção dos consensos
deliberativos, dando por encerrada, às 19 horas, esta reunião principal do acima referido
evento, cuja ata foi lavrada por mim, secretária Rayssa Neves de Sousa e assinada
conjuntamente com o presidente João Olavo Rosés. Dia 16/07/2011, sábado, às 10h30min,
houve a palestra do filósofo João de Deus sobre o tema “Auto Sofia (autoconhecimento)”. Ele
veio especialmente de São Paulo, patrocinado pelas entidades parceiras Operadora Visual e
MDMNATURS. Depois do almoço, às 14 horas, o presidente João Olavo abriu o I FAN – Fórum
de Assuntos Naturistas. Apresentou José Antonio Ribeiro Tannús, diretor da FBrN, como
mediador dos debates que acontecerão ao final das apresentações. Este esclareceu os

objetivos do Fórum e deu início aos trabalhos. O primeiro palestrante foi Benjamin Mendes,
vice prefeito de Entre Rios, BA, que falou sobre “Turismo Sustentável”. Inúmeras perguntas
foram respondidas com ótima interatividade dos participantes, especialmente quanto ao
segmento de turismo de convivência. Por último, a bióloga Mariana do Projeto TAMAR (Praia
do Forte, BA) palestrou sobre “Proteção às tartarugas marinhas na área de desova”. Intensa
participação dos presentes na interatividade com a palestrante, que respondeu elevado
número deperguntas. O mediador José Antonio encaminhou a sistematização das conclusões e
deu por encerrado o I FAN – Fórum de Assuntos Naturistas. À noite houve jantar de
confraternização. No dia seguinte, 17 de julho de 2011, na praia naturista de Massarandupió,
houve entrega de inúmeras homenagens, comandada pelo dirigente da ABANAT Waldo
Andrade. Organizadores, colaboradores, dirigenetes naturistas receberam um mimo feito
pelas artesãs. O dirigente Waldo fez comovido relato do trabalho de equipe que articulou
dirigentes e associados da ABANAT, integrantes da AMAM (Associação de Moradores e Amigos
de Massarandupió)e ADAM (Associação das Artesãs de Massarandupió) e o povo de
Massarandupió. Agradeceu a todos que participaram da organização dos eventos, atividade
complexa que exigiu muito de todos. Mas, juntamente com o presidente da ABANAT Miguel,
estão felizes pelo êxito obtido e esperam que este seja um marco na revitalização da entidade.
A seguir os presidentes Elias (Conselho Maior), João Olavo (Diretoria) e diretor José Antonio
deram por encerrados os eventos IV EDN – Encontro de Dirigentes Naturistas e I FAN – Fórum
de Assuntos Naturistas.

