ELOS DO NATURISMO
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Respeitar a diversidade de crenças, dando ênfase às origens culturais de cada região;
Estimular o uso de práticas naturais como instrumentos à promoção da saúde;
Fomentar o ecoturismo local, como forma de promover a educação sócio-ambiental;
Promover práticas esportivas e de lazer visando integrar pessoas e grupos naturistas;
Fomentar a reflexão do naturismo endógeno (nativo) para todos os estados do Norte e Nordeste;
Participar com as comunidades em torno das áreas naturistas, de ações sócio-ambientais e
culturais;
Estabelecer colaboração com as organizações educacionais, culturais e sociais;
Promover a retomada de conhecimentos da ancestralidade para o entendimento da identidade do
grupo;
Promover intercâmbio entre as entidades/grupos naturistas do Norte e Nordeste;
Difundir o Código de Ética da filosofia de vida naturista.
Repassamos esta contribuição das entidades e grupos
naturistas do Norte e Nordeste, para o naturismo em todo o
Brasil.
As conclusões em forma de ELOS DO NATURISMO (em anexo),
sintetiza a reflexão em debate no II ENNN - II Encontro Norte e
Nordeste de Naturismo, ocorrido de 10 a 13 de outubro de
2013 no Ecoparque/Ecovila da Mata e Praia naturista de
Massarandupió, administrada pela ABANAT - Associação Baiana
de Naturismo (com nova diretoria) no Município de Entre Rios,
Bahia.

A imagem do candeeiro, simboliza a nossa vigilância para
construirmos um naturismo, sadio, transformador e pautado
pelos 10 elos que marcará os nossos encontros locais em forma
de debate e vida, rumo ao III ENNN com o tema: Amazônia:
Raízes do Naturismo...que será organizado pelo grupo GRAÚNA
em parceria com o grupo SONAPA, Manaus, em outubro de 2014.
Obs.: O presidente do Graúna - Jorge Bandeira, levou para o Amazonas, este símbolo do II ENNN/Bahia,
que passará para o Território Macuxi, responsável pelo IV ENNN em outubro de 2015 na Paraíba e este
por sua vez, repassará para o SONAPA para o V ENNN no Pará em 2016.
Esperamos reflexão e divulgação por parte de todos
Abraços a todos e até Manaus 2015
p/ equipe de organização do II ENNN/Bahia
Waldo Andrade - Ecoparque da Mata/Bahia
Jorge Bandeira - Graúna/Amazonas
Julindio - T. Macuxi/Paraíba
João Carlos - Sonapa/Pará
Miguel Calmon - Abanat/Bahia
Alex - Sonata/Paraiba
Rose - Movimento Nu/Paraíba
Marisa Fraga - Ecovila da Mata/Bahia
Aragão - Grupo naturista em formação/Ceará
Jaime Cabral - Conselheiro de Ética da FbrN
Apoio:
Oca Piá Aborigene - Zé Wagner
FBrN - Diretoria/Conselho Maior/Conselho de Ética

