ATA DO VI EDN – ENCONTRO DE DIRIGENTES NATURISTAS, REALIZADA NO RECANTO
PARAÍSO NATURISTA, EM PIRAÍ, RJ, DIA 30/11/2013.
Aos trinta (30) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e treze (2013), às nove (9)
horas, na sala de reuniões do Recanto Paraíso Naturista, em Piraí, RJ, o presidente da
Federação Brasileira de Naturismo – FBrN João Olavo Rosés registrou que esta Plenária de
Dirigentes Naturistas foi convocada através de mensagem convocatória enviada para todas as
entidades filiadas à FBrN e amplamente divulgada pela mídia naturista, bem como por e-mails
enviados aos presidentes das entidades naturistas. A seguir compôs a mesa diretora dos
trabalhos: Renata Barreto Freire, presidenta do Conselho Maior da FBrN e do NIP; João Olavo
Rosés, presidente da FBrN; José Antônio Ribeiro Tannús, vice presidente da FBrN e conselheiro
do GOIASNAT; e os organizadores do VI EDN, Pedro Ricardo de Assis Ribeiro (presidente da
ANABRICÓ e Jornal OLHO NU), Neucedir de Mattos Valério (dirigente da ECOMAR) e Valdir
Souza e Silva (dirigente do Recanto Paraíso Naturista). O presidente João Olavo agradeceu a
presença de todos, especialmente das entidades naturistas presentes ou representadas, dos
dirigentes naturistas e dos naturistas presentes. Registrou, especialmente, o fato de que o VI
EDN foi organizado em conjunto por três (3) entidades naturistas (ECOMAR, Jornal OLHO NU e
Recanto Paraíso Naturista) em absoluta consonância com a política da FBrN para a área de
eventos. A expectativa é de que esse fato motive as demais organizações naturistas a fazer o
mesmo, trabalhando de forma comprometida, cooperativa e solidária. Diante da ausência do
diretor Secretário Leonardo, em viagem de estudos na Inglaterra, submeteu o nome de Rayssa
Neves de Sousa para secretária “ad hoc”, o que foi aprovado por unanimidade e a mesma
convidada a compor a mesa condutora dos trabalhos. A seguir, o presidente João Olavo, deu
por aberta a presente Plenária de Dirigentes Naturistas. Em nome dos organizadores, falou o
presidente Pedro Ribeiro, agradecendo a presença de todos e desejando um ótimo encontro.
Todas as procurações enviadas anteriormente foram analisadas e homologadas. Foi conferida
e registrada a existência de quórum para deliberações, pois estão presentes e/ou
representadas, as seguintes entidades filiadas à FBrN: 006-OCARA, 007-GOIASNAT, 009-

Jornal OLHO NU, 010-ANABRICÓ, 014-Portal BRASIL NATURISTA, 015-NIP, 018-Clube
Naturista COLINA DO SOL, 019-SONAPA, 023-ABANAT, 024-NATURISMO CAPIXABA,
025-HMN, 026-SPNat, 027-RECANTO PARAÍSO, 028-RINCÃO NATURISTA, 032-ECOVILA
DA MATA, 037-MOVIMENTO NU, 038-ECOPARQUE DA MATA e 043-ECOMAR. Além dos
presidentes das entidades acima referidas, estavam presentes outros diretores das mesmas,
diretores e conselheiros da FBrN, bem como naturistas de diferentes regiões brasileiras. A
relação de presenças está anexa a esta ata.
1. ATA ANTERIOR – Foi aprovada, por unanimidade, a ata do V EDN – Encontro de Dirigentes
Naturistas, ocorrido na AAPP e no Complexo Turístico da Praia do Pinho, em Balneário
Camboriú, SC, de 11 a 13/01/2013. O presidente João Olavo informou que essa ata já foi, na
época, enviada – via e-mail - para todos os participantes do Encontro, bem como para os
presidentes das organizações naturistas brasileiras. Foram também aprovadas, por
unanimidade, todas as deliberações, resoluções e ações da Diretoria da FBrN que decorreram
dos assuntos aprovados nesse Encontro e registrados nessa ata.
2. CERTIFICADOS DE ÁREA NATURISTA 2013 – Foram entregues pelo presidente da FBrN João
Olavo e vice presidente Tannús, os Certificados de Área Naturista 2013 para as seguintes
organizações: Jornal OLHO NU (Pedro Ribeiro), NIP (Renata Barreto Freire), SPNat (Roselinda

Capellatto Santana), Recanto Paraíso Naturista (Valdir Souza e Silva), Rincão Naturista (Juvenal
Salvador de Dominicis) e ECOMAR (Neucedir de Mattos Valério). O presidente João Olavo fez
referência da relevância das organizações naturistas possuírem o seu Certificado de Área
Naturista como uma chancela certificadora de sua condição e qualidade naturista. O
Certificado deve ser exposto em lugar bem visível, em sequência dos anos, para que os seus
freqüentadores saibam desde quando aquele espaço é oficialmente praticante da filosofia de
vida naturista. O assunto não permanece em pauta.
3. RELATO DA PARTICIPAÇÃO DA FBrN E AMÉRICA LATINA NOS 60 ANOS DA INF-FNI – O
presidente João Olavo informa que, face a ausência do diretor da INF-FNI Elias Alves Pereira,
este item da pauta fica prejudicado. Como o diretor Elias não enviou o release e fotos de sua
participação, a Diretoria de Divulgação não pôde dar a adequada divulgação desse importante
fato. Poderá, entretanto, fazer o relato num próximo evento.
4. V ELAN - ENCONTRO LATINO AMERICANO DE NATURISMO, EM MARÇO DE 2014, NO
URUGUAI – Também este item está prejudicado pelas ausências do diretor da INF-FNI Elias
Alves Pereira e do dirigente do Portal Brasil Naturista, Marcelo Pacheco, que vinham
conduzindo esse assunto. O presidente João Olavo informou que fez contato com a AUNNAAsociación Uruguaya de Nudismo Naturismo e a mesma confirmou a realização do V ELAN, na
segunda quinzena de março de 2014, na praia de Chihuahua e tendo como sede referencial a
Pousada El Refúgio. Referiu ainda que a AUNNA espera o apoio da FBrN, não só na organização
do V ELAN como também na sua divulgação. A Plenária aprovou, por unanimidade, a ativa
participação da FBrN no V ELAN. O vice presidente Tannús se ofereceu para coordenar este
tema, buscando as informações necessárias e as socializando para os presidentes das demais
organizações naturistas brasileiras, o que foi aceito pela Plenária, de forma unânime. O
assunto permanece em pauta.
5. CONGRESSO MUNDIAL DE NATURISMO, no BRASIL, em 2016 ou 2018. – O coordenador
geral do GT CONGRESSO MUNDIAL DE NATURISMO – BRASIL 2016, José Antônio Ribeiro
Tannús informou que nenhuma das seis (6) organizações que se candidataram a sediar o
evento (na Assembléia Geral Ordinária de 30/03/2013, na praia naturista de Barra Seca, ES)
apresentou os seus projetos até novembro passado como estava aprazado. Houve, então,
amplo debate sobre o assunto e, ao final, ficou aprovado consensualmente o que segue.
Diante das elevadas exigências da INF-FNI foram reduzidas para quatro (4) candidaturas: uma
para as Regiões Norte/Nordeste (o conselheiro maior Waldo Andrade debaterá o tema com as
organizações ABANAT, ECOVILA e ECOPARQUE DA MATA e TAMBABA NUA/SONATA, para
definir o melhor local); outra no Centro Oeste (GOIASNAT/PLANAT); na Região Sudeste o
projeto será das organizações NIP, RINCÃO NATURISTA e SPNat; e uma do Sul
(CNCS/HMN/OCARA). Essas quatro (4) candidaturas apresentarão um projeto, contemplando
as exigências da INF-FNI, até o final de fevereiro de 2014. Os projetos devem ser remetidos
para o e-mail do coordenador geral Tannús (jtannus@fbrn.org.br). Se, ao final, o GT entender
que nenhum dos projetos tem condições de ser apresentado à INF-FNI resta-nos a
possibilidade de apoiar a pretensão da Itália em sediar o Congresso Mundial em 2016. Em
troca a Itália apoiaria o Brasil para realizar o Congresso em 2018. O assunto permanece em
pauta.
Diante da proximidade do horário da Assembléia Geral Extraordinária da FBrN a presente
Plenária dos Dirigentes Naturistas foi interrompida, às 10 horas, pelo presidente João Olavo.

Após o término da AGE acima referida a Plenária foi reaberta pelo presidente João Olavo, às 11
horas no mesmo local.
6. 25 ANOS DA FBrN – Assunto não tratado. Permanece em pauta.
7. PLANO DE AJUSTES – O presidente João Olavo disse que a edição do Plano de Ajustes lançado anteriormente - foi absolutamente indispensável, como uma objetiva tentativa de
criar sustentabilidade financeira para a FBrN e evitar o retorno do mecenato ao processo de
gestão da FBrN. Essa tentativa vem sendo tentada desde a gestão do past presidente Tannús e
teve continuidade nas atuais gestões, desde 2011, mas sem os resultados esperados. O atual
Plano pretende drástica redução da inadimplência, aumento das receitas e redução das
despesas. No ano de 2011 e parte de 2012 o presidente e a diretora secretária visitaram todas
as organizações naturistas brasileiras realizando visitações e reuniões de trabalho. Levavam
orientações institucionais e trocavam informes e experiências, como também motivaram as
organizações para compreender a importância da utilização do Cartão INF e aquisição de Selos
INF-FNI. Como a FBrN não tinha recursos financeiros para custear esse périplo o presidente
João Olavo bancou essas despesas particularmente na expectativa que no ano de 2012 a
receita aumentasse pelo crescimento das aquisições de Selos e o ressarcimento fosse
realizado. Isto não aconteceu, pois em 2012 as aquisições de Selos foram reduzidas e cresceu
significativamente a inadimplência das organizações naturistas. Com o agravamento da
inadimplência no ano de 2013, não foram enviados Selos para as entidades em atraso nos seus
pagamentos, o que reduziu ainda mais a receita da FBrN. A inadimplência subiu e chegou a
aproximadamente 25 mil reais, quando então cobranças mais incisivas foram iniciadas. Com
essa situação de apertura financeira a FBrN não pôde ressarcir as despesas cobertas – em 2011
e 2012 – pelo presidente João Olavo. O planejamento inicial, em 2011, estava correto, pois se
a inadimplência tivesse sido paga a FBrN teria quitado o valor devido ao seu primeiro gestor.
Na reunião da Diretoria, no II ENNN em outubro passado, foram tomadas várias medidas
saneadoras da inadimplência, o que deve reduzi-la até o final deste ano. Mas só isso não basta.
Várias medidas de redução de despesas foram tomadas. A de maior impacto foi a redução
drástica de viagens de trabalho por parte do presidente da FBrN, com os conselheiros maiores
assumindo o processo de representação da FBrN nos eventos de sua região. Tabém foi
ratificado que os conselheiros maiores assumirão também a cobrança dos inadimplentes e as
negociações decorrentes. Foram aprovadas, por unanimidade, todas as medidas adotadas pela
Diretoria, na tentativa não só de dar sustentabilidade financeira à FBrN como nas demais daí
decorrentes. Permanece em pauta.
8. DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – Essa importante deliberação foi tomada em
conjunto pela Diretoria e o Conselho Maior, que através de e-mails e contatos consensuaram
as medidas ora apresentadas. A primeira Área a ser descentralizada foi a da Comunicação,
assumida – com pleno êxito - pelo vice presidente Tannús. Terá apenas o investimento
necessário à melhoria do site, mas os ganhos em divulgação serão bem significativos. Assim
que retornar da Europa o diretor Secretário Leonardo assumirá integralmente as suas funções,
que terão apenas as despesas normais de custeio. Na área da Tesouraria, o Conselho Maior –
através de seus conselheiros em cada região – atuarão na cobrança das organizações
inadimplentes e nas suas conseqüentes negociações. Além disso, também terão atuação na
representação institucional da FBrN em eventos e negociações; na avaliação preliminar de
pretendentes à filiação; em desvios de conduta das organizações (analisando sua
admissibilidade para encaminhamento ao Conselho de Ética) e outras questões análogas.

Outro fator importante é a escolha de um novo diretor Tesoureiro, face ao afastamento do seu
titular Guilherme Barcelos Rodrigues nos próximos oito (8) meses, em atividade profissional no
Exterior. Reconhecendo a qualidade técnica da Área Administrativa e Financeira do CNCS,
construída ao longo de várias gestões e com resultados positivos, foi aprovada – por
unanimidade – a indicação para diretor da Tesouraria da FBrN do contador Airton Mendes da
Silva (conselheiro dessa Área no CNCS), representante da Colina do Sol e HMN neste evento.
Essa indicação, aceita pelo dirigente Airton, representa o reconhecimento da Plenária pelo
trabalho exemplar desenvolvido nessa importante área pelo Clube Naturista Colina do Sol, ao
longo dos anos. O atual diretor Tesoureiro Guilherme Barcelos Rodrigues permanecerá como
2º Tesoureiro, acompanhando – à distância – as atividades dessa Diretoria, devendo receber
cópia de todos os e-mails dessa área. As Portarias de Nomeação serão expedidas logo a seguir.
O assunto permanece em pauta.
Face a proximidade do almoço a presente Plenária dos Dirigentes Naturistas foi interrompida,
às 13 horas, pelo presidente João Olavo. A Plenária foi reaberta, às 14 horas no mesmo local,
pelo presidente João Olavo, que agradeceu a constância e interesse de presença de todos os
dirigentes participantes.
9. ÁREA DA COMUNICAÇÃO – Foi assinada a Portaria de Nomeação FBrN 013/2013 que
nomeia o vice presidente José Antônio Ribeiro Tannús como Supervisor Geral da Área da
Comunicação, inobstante já esteja em franca atividade nesse setor. O supervisor geral
agradeceu a confiança nele depositada e fez relato das atividades da sua área. Discorreu sobre
o novo site oficial da FBrN, sua Diretoria de Divulgação e a necessidade de regulação das
atividades da mídia naturista e orientações das organizações naturistas diante da mídia têxtil.
Sobre esse último tema houve amplo debate com intensa participação dos dirigentes
presentes. Recolhidas as inúmeras sugestões aprovadas, o supervisor geral Tannús ficou de
sistematizá-las, incluindo-as na minuta desenvolvida pelo Diretor de Divulgação Rodrigues e,
posteriormente, encaminhará minuta de Resolução FBrN, para análise crítica e novas
sugestões. Incorporados os aperfeiçoamentos dos dirigentes, a nova minuta será submetida ao
Conselho Maior e, aprovada, será editada pela Diretoria. O assunto permanece em pauta.
10. ÁREA DA TESOURARIA – Foi ratificada, por unanimidade, a deliberação orientativa anterior
de que todos os pagamentos das organizações naturistas sejam feitas obrigatoriamente
através de depósito na conta corrente da FBrN, com identificação do depositante através dos
centavos, em igual número ao de sua inscrição na FBrN. Foi também aprovada a continuidade
da firme adoção do PLANO DE AJUSTES acima referido, na busca incansável da
sustentabilidade financeira da FBrN. Por unanimidade a Plenária aprovou as negociações
realizadas anteriormente pela Diretoria da Tesouraria com as organizações naturistas, no
sentido de regularizar os seus pagamentos em atraso. Doravante, essas deliberações serão
aprovadas conjuntamente pela Diretoria e Conselho Maior da FBrN. O presidente João Olavo
agradeceu às organizações naturistas BRASIL NATURISTA, ECOPARQUE DA MATA, GOIASNAT,
NIP e SPNat que solicitaram Selos INF-FNI 2013 adicionais, respondendo positivamente à
Campanha de Colocação dos 224 Selos 2013 Remanescentes. Este item permanece em pauta.
11. INADIMPLÊNCIA – Foram analisados caso a caso e tomadas, por unanimidade, as seguintes
deliberações, com base nos dispositivos estatutários:
02 – PEDRAS ALTAS – Impagas as aquisições de Selos referentes a 2011 e 2012, no valor total
de R$ 900,00. Não recebeu Selos INF-FNI 2013 nem o Certificado de Área Naturista 2013.
Deliberado, por unanimidade, pelo encaminhamento ao Conselho de Ética da FBrN.

05 – PLANAT – Impagas as aquisições de 2012 e 2013, no valor total de R$ 1.600,00. Será
negociada uma solução amigável através do vice presidente Tannús.
08 – AGAL – Impaga a aquisição de 2013, no valor total de R$ 600,00. Não recebeu o
Certificado de Área Naturista 2013. Será negociada uma solução amigável através do
Conselheiro Maior para a Região Sul, Celso.
11 – MIRANTE DO PARAÍSO – Impaga a aquisição de 2013, no valor total de R$ 600,00. Será
negociada uma solução amigável através da Conselheira Maior para a Região Sudeste, Renata.
12 – GRAÚNA – Impaga a aquisição de 2013, no valor total de R$ 600,00. Será negociada uma
solução amigável através do Conselheiro Maior para a Região Nordeste, Waldo Andrade.
13 – CT PRAIA DO PINHO – Impagas as aquisições de 2012 e 2013, no valor total de R$
1.200,00. Não recebeu o Certificado de Área Naturista 2013. Deliberado, por unanimidade,
pelo encaminhamento ao Conselho de Ética da FBrN.
16 – CNEM – Impaga a aquisição de 2012, no valor total de R$ 600,00. Não recebeu Selos INFFNI 2013 nem o Certificado de Área Naturista 2013. Será negociada uma solução amigável
através da Conselheira Maior da Região Sudeste, Renata.
17 – CEHM JURUBÁ – Impagas as aquisições de 2011 e 2012, no valor total de R$ 900,00. Não
recebeu os Selos INF-FNI 2013 nem o Certificado de Área Naturista 2013. Deliberado, por
unanimidade, pelo encaminhamento ao Conselho de Ética da FBrN.
21 – COLINA DOS VENTOS – Impaga parcela de R$ 200,00 da aquisição dos Selos INF-FNI 2011.
Já se desfiliou da FBrN. Aprovada, consensualmente, a transferência contábil para prejuízo.
22 – NATURE – Impagas as aquisições de 2011 e 2012, no valor total de R$ 900,00. Não
recebeu os Selos FNI-INF 2013 nem o Certificado de Área Naturista 2013. Deliberado, por
unanimidade, pelo encaminhamento ao Conselho de Ética da FBrN.
29 – Pousada TAMBABA NATURISTA – Impaga a aquisição de 2013, no valor total de R$ 600,00.
Não recebeu o Certificado de Área Naturista 2013, pois pediu sua desfiliação da FBrN. Será
negociada uma solução amigável através do Conselheiro Maior para a Região Nordeste, Waldo
Andrade.
30 – OCA DE PIÁ ABORÍGINE - Impagas as aquisições de 2011 e 2012, no valor total de R$
900,00. Não recebeu os Selos FNI-INF 2013 nem o Certificado de Área Naturista 2013. Será
negociada uma solução amigável através do Conselheiro Maior para a Região Nordeste, Waldo
Andrade.
31 – TERRITÓRIO MACUXÍ – Impaga a aquisição de 2012, no valor total de R$ 600,00. Não
recebeu os Selos FNI-INF 2013 nem o Certificado de Área Naturista 2013. Será negociada uma
solução amigável através do Conselheiro Maior para a Região Nordeste, Waldo Andrade.
33 – Blog da GLACY – Impaga a aquisição de 2013, no valor total de R$ 100,00. Será negociada
uma solução amigável através do Conselheiro Maior para a Região Sul, Celso.
34 – SERGINAT – Impaga a aquisição de 2012, no valor total de R$ 600,00. Não recebeu os
Selos INF-FNI 2013 nem o Certificado de Área Naturista 2013. Será negociada uma solução
amigável através do Conselheiro Maior para a Região Nordeste, Waldo Andrade.
35 – TAMBABA NUA – Impagas as aquisições de 2012 e 2013, no valor total de R$ 1.200,00.
Não recebeu o Certificado de Área Naturista 2013. Deliberado, por unanimidade, pelo
encaminhamento ao Conselho de Ética da FBrN.
36 – Site e Blog de Hildebrando Bezerra de Carvalho – Impagas as aquisições de 2012 e 2013,
no valor total de R$ 820,00. Não recebeu o Certificado de Área Naturista 2013. Solicitou sua

desfiliação, que só será encaminhada ao Conselho Maior após a quitação da dívida.
Deliberado, por unanimidade, pelo encaminhamento ao Conselho de Ética da FBrN.
41 – Portal Turismo & Naturismo – Impaga a aquisição de 2013, no valor total de R$ 400,00.
Não recebeu o Certificado de Área Naturista 2013. Solicitou sua desfiliação, que só será
encaminhada ao Conselho Maior após a quitação da dívida. Deliberado, por unanimidade, pelo
encaminhamento ao Conselho de Ética da FBrN.
A inadimplência total das organizações naturistas brasileiras é de R$ 24.971,23. Conforme os
itens 8 e 10 retro registrados a cobrança dessa inadimplência, doravante, ficará a cargo dos
conselheiros maiores de cada macro região brasileira (Norte, Nordeste, Sudeste, Centro Oeste
e Sul), que receberão todas as informações necessárias para essa importante tarefa. O assunto
permanece em pauta.
12. SELOS INF-FNI 2014 – O assunto foi amplamente debatido e, ao final, houve consenso na
solicitação à INF de dois mil (2.000) Selos INF-FNI 2014, mil e quinhentos (1.500) Cartões INF e
oitocentos (800) Selos Y. Politicamente seria ótimo (no ano que o Brasil se candidatará a sediar
o Congresso Mundial) se, além de colocarmos os 2 mil Selos 2014 fizéssemos novo pedido em
junho. O presidente João Olavo alertou a indispensabilidade de forte compromisso dos
presidentes no engajamento da campanha de colocação dos Selos. Isso, atualmente, está
muito claro. Na entidade em que seu presidente se compromete com a colocação dos Selos, a
campanha funciona. Foi consensuada a manutenção – pelo 3º ano consecutivo – dos valores
para aquisição dos Selos INF-FNI 2014: até 99 Selos – R$ 20,00; de 100 até 299 – R$ 15,00; e
mais de 300 – R$ 10,00. Foi também aprovada – por unanimidade – a reiteração da
necessidade de integral adoção da Resolução FBrN 001/2010, que já possui mais de três (3)
anos de vigência. O vice presidente Tannús leu a Resolução FBrN 001/2010, considerando que
o seu desconhecimento estava provocando uma série de questionamentos nos debates que já
se encontram solucionados na própria Resolução. Com relação aos itens 7 e 8 dessa Resolução
foi estabelecido o prazo improrrogável de 15/01/2014 para que as organizações naturistas
brasileiras enviem à FBrN os relatórios ali previstos. Houve ainda a deliberação unânime que a
Resolução FBrN 001/2010 seja aperfeiçoada, incorporando as sugestões apresentadas na
Plenária. O vice presidente Tannús sistematizará as propostas de aperfeiçoamentos e,
posteriormente, enviará minuta de uma nova Resolução para análise dos demais diretores e
conselheiros da FBrN, bem como dos presidentes das organizações naturistas brasileiras.
Foram ainda aprovados por maioria, os seguintes itens: uma redefinição do Art. 5º do Estatuto
da FBrN, clarificando melhor a tipicidade de cada categoria associativa, em dois (2) grandes
grupos (atividades com e sem fins econômicos e finalidade de lucro) e com exigências e
direitos diferenciados; cobrança de uma (1) anuidade para todas as organizações filiadas, em
valor equivalente a aquisição de quinze (15) Selos (atualmente ao redor de R$ 300,00).
Também foi aprovada, por maioria, uma nova redação para o Art. 12º do Estatuto,
estabelecendo em três (3) o teto máximo de votos por entidade, inobstante seu número de
associados e selos. Inúmeras outras propostas foram debatidas, com intensa participação dos
dirigentes presentes, mas não houve consenso em sua adoção face sua complexidade e as
diferentes posições dos integrantes da Plenária. O vice presidente Tannús ficou incumbido de,
juntamente com os diretores Secretário (Leonardo) e de Divulgação (Rodrigues) realizar um
detalhado estudo das modificações aprovadas e minutar uma nova Resolução para substituir a
FBrN 001/2010 e, nas matérias estatutárias, preparar uma minuta de Alteração Estatutária,
especialmente dos artigos 5º e 12º, e Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária

para a primeira oportunidade de 2014. Essas minutas serão encaminhadas para os presidentes
das organizações naturistas, diretores e conselheiros da FBrN, para análise crítica e sugestões
supressivas e/ou de aperfeiçoamento por parte dos mesmos. Finda esta etapa, a Diretoria
editará – de imediato – nova Resolução com matéria infraestatutária e convocará uma
Assembléia Geral Extraordinária da FBrN para deliberar sobre matéria de Estatuto. O assunto
permanece em pauta.
13. PROGRAMA INTEGRADO DE EVENTOS da FBrN – 2014/2015 - O presidente João Olavo
referiu que a Diretoria de Eventos está analisando os eventos já programados para 2014 e
2015. Logo a seguir, provavelmente no início de janeiro, será amplamente divulgada a
programação final do Programa à epigrafe. Lembrou dos seguintes eventos que já estão
aprovados em encontros nacionais anteriores: X EBN – Encontro Brasileiro de Naturismo, no 1º
trimestre/2014, no ECOPARQUE DA MATA, Entre Rios, BA ; V ELAN – Encontro Latino
Americano de Naturismo, em março/2014, no praia naturista de Chihuahua, no Uruguai;
CONGRESSO MUNDIAL DE NATURISMO, em setembro/2014, na Irlanda; II OLIMPÍADAS
NATURISTAS, no 2º semestre/2014, no RINCÃO NATURISTA, em Guaratinguetá, SP; e XIV
CONGRENAT, no 1º trimestre/2015, no CNCS/OCARA/ HMN, no Centro Naturista Colina do Sol,
em Taquara, RS.
14. ENCA – Assunto não debatido, permanecendo em pauta.
15. ADMISSIBILIDADE DE DENÚNCIAS PARA O CONSELHO DE ÉTICA. – Face a exigüidade do
tempo disponível e a presença de apenas um (1) conselheiro de ética, não foram analisadas as
denúncias encaminhadas à Diretoria da FBrN, quanto a sua admissibilidade para
encaminhamento ao Conselho de Ética. Doravante, a admissibilidade de denúncias de desvio
de conduta de naturistas, será feita em conjunto pela Diretoria da FBrN e o conselheiro maior
da região respectiva. Quando a denúncia tratar de organizações/entidades, a admissibilidade
será feita pelo Conselho Maior e a análise pelo Conselho de Ética. O assunto permanece em
pauta.
16. PEDIDO DE LICENÇA DO PRESIDENTE DA FBrN PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. – O
presidente João Olavo relatou que desde 2011 dedica-se integralmente ao processo de gestão
da FBrN, tendo sido um processo complexo e exaustivo nos exercícios de 2011 e 2012. Essa
situação se agravou em 2013, quando acumulou as intensas atividades da área da
comunicação, secretaria e tesouraria. Esse período cumulou ainda com a gestão de diferentes
processos conflitivos no movimento naturista brasileiro. Como a forma apaixonada que o
presidente conduz o processo diretivo o transforma em algo lúdico, houve exagero na
atividade física e mental, com dedicação de – no mínimo – doze (12) horas diárias em
atividades da Presidência e as acumuladas. Daí para a estafa foi só questão de tempo. Ao
completar 70 anos, recentemente, teve diagnosticada a Síndrome da Estafa Profissional, com
sinais e sintomas claros de exaustão e esgotamento, que impõem a necessidade de uma
licença do presidente João Olavo, a partir de 01/01/2014 até o final do mês de março do
mesmo ano. Registrou que o vice presidente Tannús reúne elevada experiência e qualificação
para assumir a função de presidente em exercício da FBrN. Por não serem pessoais
permanecem as mesmas políticas vigentes na entidade bem como seu processo de gestão.
Relembrou a necessidade de nos mantermos coesos na luta pelo desenvolvimento da filosofia
de vida naturista citando o que o past presidente Tannús disse em julho de 2009: “Unidos
somos fortes.” Através de manifestação do conselheiro maior Waldo Andrade a Plenária
apoiou unanimemente as medidas adotadas e prometeu decidido apoio ao presidente em

exercício Tannús. Diante do adiantado da hora o presidente João Olavo parabenizou a todos
pela qualificada participação e construção dos consensos deliberativos e deu por encerrada, às
19 horas, a Plenária do V EDN – Encontro de Dirigentes Naturistas, cuja ata foi lavrada por
mim, secretária ad hoc Rayssa Neves de Sousa e assinada conjuntamente com o presidente
João Olavo Rosés.

