ATA DO V EDN – ENCONTRO DE DIRIGENTES NATURISTAS E COMEMORAÇÕES DOS 25 ANOS
ANOS DA FBrN, QUE ACONTECERAM NA AAPP E NO COMPLEXO TURÍSTICO PRAIA DO PINHO,
DE 11/01 A 13/01/2013, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC.
Aosdoze (12) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013), às dezesseis horas
e trinta minutos (16h30min), na AAPP – Associação Amigos da Praia do Pinho, em Balneário
Camboriú, SC, o presidente da Federação Brasileira de Naturismo – FBrN João Olavo Rosés,
compôs a mesa diretora dos trabalhos de abertura oficial dos eventos acima referidos. A mesa
ficou assim constituída: presidente João Olavo Rosés, vice presidente da FBrN Marcelo Alves
Pacheco, secretária da FBrN Rayssa Neves de Sousa, presidente do Conselho Maior da FBrN e
diretor da INF-FNI de Assuntos para a América Latina Elias Alves Pereira, anfitrião presidente
da AAPP Luiz Carlos Hack e a representante da APANNA, entidade argentina irmã da FBrN,
Claudia Cristina Di Caudo. O presidente João Olavo agradeceu a presença de todos,
especialmente das entidades naturistas presentes ou representadas, dos dirigentes naturistas
e dos naturistas presentes, fazendo referência especial à inédita presença da representante da
entidade argentina APANNA e do casal argentino da Província do ChacoJulioRepetto e Maria
Julia Simoni. Registrou a felicidade dos dirigentes da FBrN com a elevada presença de
entidades naturistas, inobstante uma época difícil para deslocamentos, e também pelo
marcante fato de estarmos comemorando o Jubileu de Prata da FBrN no mesmo local de seu
início de atividades.Agradeceu também, como sempre faz em todos os encontros naturistas, à
imprensa naturista (www.brasilnaturista.com, www.jornalolhonu.com, blog da Glacy e Blog e
Site de Hildebrando Bezerra de Carvalho), que tem dado ampla divulgação às atividades
naturistas. A seguir, o presidente João Olavo deu por abertos os V EDN e 25 ANOS DA FBrN.
Falaram, em sequência, o presidente do Conselho Maior da FBrN e diretor da INF-FNI Elias
Alves Pereira que parabenizou a atual Diretoria da FBrN pela excelente gestão que realiza e fez
breve relato de prestação de contas de suas atividades como dirigente naturista; o presidente
da AAPP Luiz Carlos Hack, que agradeceu a confiança da FBrN em aceitar os seus argumentos e
aqui manter a realização dos eventos referidos. Agradeceu também aos que auxiliaram na sua
organização. Esclareceu os motivos da transferência de data e relatou as dificuldades
enfrentadas e, felizmente, superadas; e a representante da entidade irmã APANNA, Claudia
Cristina, que leu manifestação oficial da mesma, que foi aprovada por todos e está como
anexo um (1) desta ata. Agradeceu o convite de participação e registrou sua alegria pela
maravilhosa convivência e experiência que está tendo nesta oportunidade. A seguir, todos os
presentes fizeram uma auto apresentação e falaram sobre suas expectativas em relação aos
eventos que aqui se desenvolveriam. 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, além da entidade irmã APANNA, as seguintes
entidadesafiliadas à FBrN: AAPP, ABANAT, AGAL, ANABRICÓ, Blog da GLACY, Brasil Naturista,
ECOVILA DA MATA, ECOPARQUE DA MATA, Grupo NATURISMO CAPIXABA, GOIASNAT, HMN,
Jornal Olho Nu, NATES, NIP, OCARA, PLANAT, PRAIA DO PINHO e RECANTO NATURISTA.A
relação de presenças está anexa a esta ata.
Atas Anteriores – Foram aprovadas, por unanimidade, as atas anteriores do IV EDN – Encontro
de Dirigentes Naturistas e I FAN – Fórum de Assuntos Naturistas, ocorrido na praia naturista de

Massarandupió, em Entre Rios, BA, de 14 a 17/07/2011; e do IX EBN – Encontro Brasileiro de
Naturismo e III FAN – Fórum de Assuntos Naturistas, ocorrido no Clube RINCÃO NATURISTA,
em Guaratinguetá, SP, de 28/04 a 01/05/2012. A diretora secretária da FBrN Rayssa informou
que essas atas já foram, na época, enviadas para todas as entidades via e-mail. Foram também
aprovadas, por unanimidade, todas as deliberações, resoluções e ações da Diretoria da FBrN
que decorreram dos assuntos aprovados nessas duas (2) atas. O assunto não permanece em
pauta.
CERTIFICADOS DE ÁREA NATURISTA 2012 – 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. Deve ser exposto em lugar bem visível, em sequência dos
anos, para que os frequentadores saibam desde quando aquele espaço é oficialmente
praticante da filosofia de vida naturista. A seguir, o fundador da FBrN e dirigente do OCARA
Celso Rossi entregou ao presidente Luiz Carlos Hack o Certificado de Área Naturista 2012 da
AAPP e o presidente do Conselho Maior da FBrN e diretor da INF-FNI Elias Alves Pereira
entregou para o presidente Juvenal Salvador de Dominicis o Certificado 2012 do RINCÃO
NATURISTA. O vice presidente da FBrN Marcelo Alves Pacheco entregou ao presidente Pedro
Ricardo de Assis Ribeiro o Certificado 2012 do Jornal OLHO NU e a diretora secretária da FBrN
Rayssa Neves de Sousa entregou à presidenta Renata Barreto Freire o Certificado de Área
Naturista 2012 do NIP. O assunto não permanece em pauta.
25 ANOS DA FBrN – Foram ratificadas, por unanimidade, todas as deliberações tomadas
anteriormente referentes às comemorações dos 25 ANOS DA FBrN, inclusive quanto a própria
iniciativa e aos escolhidos para receber os Diplomas de Reconhecimento como os
pastdirigentes da entidade; os intelectuais e escritores naturistas; e entidades e lideranças
colaboradoras do movimento naturista. Foi aprovado, também por unanimidade, o Selo
Comemorativo dos 25 anos da FBrN. Na sua versão eletrônica já foi enviado para todos os
dirigentes naturistas com orientação para que seja utilizado em todas as mensagens das
entidades. Poderá ser impresso para fixar em carros, pastas, etc. Novo site oficial da FBrN será
desenvolvido, modernizando a atual versão. No dia 13/01/2013, domingo, às 9 horas foi
realizada cerimônia de hasteamento das bandeiras no Mirante da AAPP e, logo a seguir, no
prédio sede da AAPP, foi iniciada a cerimônia de entrega dos Diplomas de Reconhecimento
que a FBrN concedeu aos seus past presidentes e vice presidentes; intelectuais e escritores
naturistas; e colaboradores do movimento naturista. Na oportunidade, o dirigente naturista
Celso Luís Rossi recebeu – do presidente João Olavo e vice presidente Marcelo - dois (2)
Diplomas, um como fundador e pastpresidente da FBrN e outro como intelectual e escritor
naturista. Em seu agradecimento fez relato desde os primórdios da FBrN até a atualidade.
Informou que está disponibilizando – virtualmente – parte importante da história da entidade
e do próprio naturismo brasileiro contemporâneo, num embrião de futuro museu virtual.A
seguir, os dois (2) dirigentes da FBrN entregaram Diploma de Reconhecimento para Elias Alves
Pereira, presidente da entidade PLANAT, presidente do Conselho Maior da FBrN e diretor da
INF-FNI de Assuntos para a América Latina. Em continuidade, os presidentes João Olavo e Luiz
Carlos (AAPP) entregaram à naturista Claudia Cristina Di Caudo o Diploma de Reconhecimento
da APANNA – Asociación Civil, entidade argentina irmã da FBrN e o livro “Verdades que as
roupas escondem – Uma coletânea de artigos naturistas” de Evandro Telles, devidamente
autografado pela direção da FBrN. Anteriormente já haviam sido entregues Diplomas para o
past presidente Elias Alves Pereira, no evento Tambaba Toda Sua, no Conde, PB, e em reunião

conjunta FBrN e grupos NATURISMO CAPIXABA e NATES, em Guarapari, ES, para os past
dirigentes Maria Luzia Almeida de Almeida e Marcio Ramalho Braga, bem como para o
intelectual e escritor Evandro Telles de Oliveira. Proximamente receberão, ainda, os
pastdirigentes Jorge Bandeira do Amaral e José Antonio Ribeiro Tannús; os intelectuais e
escritores naturistas Jorge Bandeira do Amaral, José Edson Medeiros e Paulo Pereira; e as
lideranças Augusto Cesar Cunha Carneiro, Delmar Henrique Backes e Miriam Lucia Zorzella Di
Dio – im memoriam. A seguir, vários dirigentes fizeram pronunciamentos alusivos aos 25 ANOS
DA FBrN. Em seguida, num momento de descontração, foi realizado sorteio – em que todos
foram premiados – com variados brindes doados pelos presentes, especialmente diárias em
locais naturistas, estimulando fluxo de turismo naturista. O assunto não permanece em pauta.
PROTOCOLO DE INTENÇÕES – Foi assinado, pelo presidente da FBrN João Olavo, vice
presidente Marcelo Pacheco, diretor da INF-FNI de Assuntos para a América Latina Elias e
como testemunha o presidente da AAPP e Conselheiro de Ética da FBrN Luiz Carlos Hack, o
Protocolo de Intenções com a entidade irmã ANACHI – Associação Naturista do Chile, cujo
presidente René Rojas esteve recentemente aqui na AAPP para a firmatura do referido
Protocolo. Os dirigentes Elias e Marcelo relataram as tratativas com entidade uruguaia para
assinatura de Protocolo de Intenções semelhante aos já assinados com as entidades irmãs
APANNA – Associação Civil e ANACHI. O assunto retornará à pauta quando houver nova ação a
respeito do tema.
SELOS INF-FNI 2013–Após amplo debate foi aprovada, por unanimidade, a solicitação à INFFNI de hum mil e novecentos (1.900) Selos INF-FNI 2013. Serão também pedidos dois mil
(2.000) Cartões INF (passaportes naturistas) e oitocentos (800) Selos Y (infantis). Deverão ser
entregues, às entidades presentes, quando da realização do XIII CONGRENAT, de 28 a
31/03/2013 (feriadão da Páscoa), na praia naturista de Barra Seca, em Linhares, litoral norte
capixaba. A seguir foram debatidas ações de estímulo e motivação para utilização do Cartão
INF. Os dirigentes Celso, Glacy, Luiz Carlos, Marcelo e Waldo fizeram relatos e apresentaram
sugestões neste sentido. Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes ações: adoção
integral da Resolução FBrN 001/2010, que foi ratificada; a criação de um Clube de Vantagens
pela FBrN utilizando seu novo site; ampla divulgação do Cartão INF na mídia naturista. O
assunto permanece em pauta.
Assembleia Geral Extraordinária da FBrN – O presidente João Olavo apresentou e foi
aprovado por unanimidade o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da
Federação Brasileira de Naturismo para o dia 29/03/2013, sexta feira, às 14 horas, no âmbito
do XIII CONGRENAT – Congresso Brasileiro de Naturismo. A pauta é restrita a dois assuntos:
deliberação sobre a alteração estatutária que cria o Conselho Consultivo e aprovação dos
primeiros integrantes do mesmo. A minuta, desenvolvida por Grupo de Trabalho liderado pelo
diretor de Assuntos Especiais José Antonio Ribeiro Tannús, será votada em bloco, pois já foi
aprovada unanimemente pelos presidentes dos espaços naturistas, conselheiros e diretores da
FBrN. O Edital e suas informações complementares serão enviadas brevemente pela Diretoria
da FBrN. O assunto não permanece em pauta.
Assembleia Geral Ordinária da FBrN – O presidente João Olavo apresentou e foi aprovada por
unanimidade a Convocação da Assembleia Geral Ordinária da FBrN para o dia 30/03/2013,
sábado, ás 10 horas, quando da realização do XIII CONGRENAT – Congresso Brasileiro de
Naturismo, em Barra Seca, ES. Foi aprovado também, por unanimidade, o Regulamento
Eleitoral, que – juntamente com o Estatuto – regerá o processo eleitoral que elegerá os

gestores da FBrN para o biênio 2013/2015. Tanto a pauta como o Regulamento Eleitoral serão
enviados brevemente para todos os presidentes dos espaços naturistas brasileiros,
conselheiros e diretores da FBrN. A atual Diretoria da entidade concluiu o seu Relatório de
Atividades no biênio 2011/2013, que será submetido ao Conselho Maior da FBrN. Logo após
sua aprovação será remetido também a Prestação de Contas para deliberação do mesmo
Conselho. Após a deliberação desses dois (2) documentos o Conselho Maior emitirá Parecer,
que será submetido à Assembleia Geral Ordinária de 30/03/2013. O assunto não permanece
em pauta.
Listagem de Pessoas Impedidas de Ingresso em Espaços Naturistas Filiados à FBrN – Foram
ratificadas as orientações a respeito sob o tema à epígrafe. Quando alguém infringe o Código
de Ética da INF-FNI e FBrN deve ter denúncia encaminhada ao Conselho de Ética ou Conselho
Disciplinar da entidade. Esse processo disciplinar tramita em regime de confidencialidade até
sua conclusão final. O Conselho averigua, fazendo interpelação ao infrator, ouvindo
testemunhas se for o caso, e assegurando o contraditório e a ampla defesa do denunciado. Ao
final o notificará da deliberação final e guardará, por tempo indeterminado, o conjunto de
documentos que compuseram o processo disciplinar. Dessa decisão cabe recurso ao Conselho
de Ética da FBrN. Se a penalidade imposta ao denunciado for motivo suficiente para incluí-lo
na Listagem à epígrafe, o fato deve ser comunicado à FBrN. Atualmente constam dessa
Listagem dois (2) nomes, que já foram devidamente informados aos presidentes dos espaços
naturistas brasileiros. Quando as entidades fazem novas filiações a Listagem deve ser
consultada para evitar que as pessoas punidas anteriormente retornem ao indevido convívio
naturista. O assunto não permanece em pauta.
PROGRAMA INTEGRADO DE EVENTOS.O presidente João Olavo referiu que mais um tema
constante do Plano de Trabalho da FBrN 2011/2013 foi integralmente implementado. Inicia-se
agora as candidaturas e os debates para que, no XIII CONGRENAT, possamos deliberar em
definitivo o Programa Integrado de Eventos da FBrN 2013/2015. Houve ampla participação dos
dirigentes naturistas presentes nos debates desse tema. Ao final fica registrado, para ser
avaliado em caráter definitivo no XIII CONGRENAT, as seguintes candidaturas: Inauguração da
1ª Fase do ECOPARQUE DA MATA e inauguração da sala sede da FBrN, em maio/2013,no
ECOPARQUE DA MATA, em Entre Rios, BA;Tambaba Toda Sua, em maio/2013, em Jacumã e
praia de Tambaba, Conde, PB;RIO & MARSARANDUPIÓ, na 2ª quinzena de julho/2013, em
Massarandupió, BA; VI EDN, no 2º semestre/2013, no RECANTO PARAÍSO NATURISTA; II ENNN,
no outubro/2013, no ECOPARQUE DA MATA e praia naturista de Massarandupió; I Encontro
Naturista do Sudeste, no 2º semestre/2013, em Guarapari (ES); 20 ANOS DO RINCÃO
NATURISTA, 2º semestre/2013, no RINCÃO NATURISTA; X EBN, no 1º trimestre/2014, no
ECOPARQUE DA MATA; V ELAN, em março/2014, no Uruguai; CONGRESSO MUNDIAL DE
NATURISMO, em setembro/2014, na Irlanda; II OLIMPÍADAS NATURISTAS, no 2º
semestre/2014, no RINCÃO NATURISTA; e XIV CONGRENAT, no 1º trimestre/2015, no
OCARA/Econat e HMN, na Colina do Sol. Com relação à candidatura do Brasil para sediar o
CONGRESSO MUNDIAL DE NATURISMO, em 2016, o diretor da INF-FNI de Assuntos para a
América Latina Elias relatou as tratativas ocorridas na Croácia em relação ao assunto. Após
amplo debate, com participação intensa da maioria dos dirigentes presentes foi aprovada, por
unanimidade, a candidatura do Brasil para o evento. Foi também aprovada uma ação política
propondo à Itália que o Brasil a apoiará para realizar o congresso em 2018 desde que ela apoie
o Brasil para 2016. Para tanto serão acionados o diretor de Relações Internacionais Diogo

Moreschi e o coordenador geral do GT para o tema José Antonio Ribeiro Tannús. Três (3)
destinos naturistas se pré candidataram a sediar o Congresso Mundial de Naturismo, caso ele
se confirme no Brasil: ABANAT/ECOVILA DA MATA/ECOPARQUE DA MATA, no litoral norte da
Bahia; GOIASNAT/PLANAT, com possibilidade de realização no Hotel Parque das Primaveras,
em Caldas Novas, em Goiás; e RINCÃO NATURISTA, em Guaratinguetá, São Paulo. O vice
presidente da FBrN e editor do Brasil Naturista aproveitou a oportunidade para informar o
lançamento do I NATURISTAS PELO BRASIL – RUMO AO XIII CONGRENAT, de 23/03 a
03/04/2013, saindo de Porto Alegre e passando pela praia do Pinho, Mirante do Paraíso,
Búzios e praia de Barra Seca. Na volta passará na praia de Abricó, Rincão Naturista, praia do
Pinho e, finalmente, Porto Alegre. Permanece em pauta.
DOCUMENTAÇÃO DOS ESPAÇOS NATURISTAS. – O presidente João Olavo referiu que a
fragilidade documental das entidades filiadas à FBrN ficou comprovada na visitação efetuada
nas duas (2) caravanas da FBrN e constou da avaliação apresentada em evento anterior. Urge,
portanto,
que
a
documentação
mínima
(registro
formal
da
entidade,
caixa/contabilidade/prestação de contas e utilidade pública) seja regularizada. Mensagem
orientadorajá foi enviada aos presidentes das entidades. O assunto não permanece em
pauta.“viver em harmonia com a NATUREZA...” – O presidente João Olavo reiterou o fato de
que inobstante a definição do Naturismo nos remeta para uma preocupação com a Natureza,
não é isso que foi constatado nas visitações aos espaços naturistas. Inexiste neles ações
permanentes e visíveis publicamente, que demonstrem a preocupação dessas entidades com a
questão ambiental. Exemplo inédito é a participação da FBrN no Conselho da APA – Área de
Preservação Ambiental de Grumari, obtida através de continuado esforço do presidente da
ANABRICÓ e Jornal Olho Nu, Pedro Ribeiro. Foi reiterado, por unanimidade - que cada uma das
entidades naturistas lance, o mais rápido possível, uma ação ambientalmente correta e
comunicará o fato, de imediato, à FBrN. O assunto permanece em pauta.
ENCA – O naturista Rogério da Silva, associado da ANABRICÓ, relatou sobre o Encontro
Nacional de Comunidades Alternativas – ENCA que possui absoluta sintonia com o movimento
naturista brasileiro. O próximo encontro será em julho próximo e tentará uma aproximação
entre os dois movimentos, o que foi aprovado. Permanece em pauta.
PINHONAT – O presidente Luiz Carlos Hack anunciou a criação de uma nova entidade naturista
– a PINHONAT - que assumirá a fiscalização do comportamento dos naturistas e
frequentadores na Praia do Pinho, em substituição a ONG Praia do Pinho que encerrou suas
atividades anteriormente. As tratativas vinham se desenvolvendo desde a reunião conjunta da
FBrN, AAPP, AGAL e Complexo Turístico Praia do Pinho, realizada em 12/02/2012, aqui mesmo
na AAPP. Agora, finalmente, houve consenso e será – então – oficialmente criada a nova
entidade. Assim que estiver pronta será encaminhada a documentação para à FBrN, quando o
assunto voltará à pauta.
Cumprida a pauta prevista para o V EDN – Encontro de Dirigentes Naturistas, o presidente João
Olavo parabenizou a todos pela qualificada participação e construção dos consensos
deliberativos, dando por encerrada, às 20h15min, esta reunião principal do acima
referidoevento, cuja ata foi lavrada por mim, secretária Rayssa Neves de Sousa e assinada
conjuntamente com o presidente João Olavo Rosés. Dia 13/01/2013, domingo, após as
comemorações dos 25 ANOS DA FBrN, do desenvolvimento do I SURF NU PINHO e da obra
coletiva do artista plástico espanhol José AbajoIzquierdo (estes dois últimos no Complexo
Turístico da Praia do Pinho) os presidentes João Olavo e Luiz Carlos Hack deram por

encerradas, às 13h10min, as atividades do V EDN – Encontro de Dirigentes Naturistas e as
comemorações dos 25 ANOS DA FBrN.

