ATA da REUNIÃO de DIRETORIA da FBrN REALIZADA em 11/10/2013, das 17 às 19 horas, e
dia 12/10/2013, das 10 horas às 13 horas, no ECOPARQUE DA MATA, em ENTRE RIOS, BA.
O presidente da FBrN João Olavo deu por aberta a presente reunião presencial da Diretoria da
FBrN, agradecendo a presença de todos e nomeando secretário ad hoc o diretor Tesoureiro
Guilherme Barcelos Rodrigues. Registrou a presença de elevado número de diretores e,
portanto, com quórum deliberatório, bem como de conselheiros da FBrN. A presença dos
primeiros está registrada na listagem em anexo.
SWING E SEUS DERIVATIVOS – O Conselheiro Maior da FBrN para a Região Sul Celso Rossi
solicitou a inclusão do assunto à epígrafe na reunião, visto não estar na pauta, mas
reconhecendo a importância e gravidade do tema. Relatou que teve, ontem, uma reunião
informal com a Diretora de Turismo da Prefeitura de Entre Rios, BA, Suzana Maria da Silva, que
está extremamente preocupada com a fama swingueira que o destino turístico de
Massarandupió está construindo. Urge que sejam tomadas medidas coibitivas dessa prática
antes que seja tarde e a má fama se consolide. Deu vários exemplos de locais que levaram
décadas para limpar novamente sua imagem. O naturismo que tem como seus pilares a pureza
e a inocência, onipresentes nas crianças não pode se misturar com essas práticas, finalizou o
conselheiro Celso. O presidente da ABANAT fez um relato histórico da atuação dessa
organização na praia naturista de Massarandupió e reconheceu que, atualmente, a situação
está piorando e espera que com a eleição da nova Diretoria da ABANAT (mandato 2013/2017)
prevista para o dia 03/11/2013, domingo, na Barraca do Juvenal na própria praia, os seus
novos diretores atuem mais na praia naturista, coibindo o swing e seus derivativos. O
presidente da FBrN João Olavo e o diretor Tesoureiro Guilherme informaram que já foi feita
uma reunião com a Diretora Suzana e os integrantes do Coletivo Massarandupió para tratar
desse assunto e nova reunião já está agendada para o dia 23/10/2013, na Pousada do Carmo,
em Massarandupió. Segundo o presidente João Olavo em relação a suas filiadas a FBrN é
categórica em não admitir o descumprimento do seu Código de ´Etica, mas não tem como
interferir em outras atividades (algumas que até ganham com essa prática swingueira) sobre
as quais não tem poder de ingerência e/ou de influência. Várias sugestões foram dadas por
participantes da reunião e, ao final, optou-se por aguardar a próxima reunião do Coletivo
Massarandupió (dia 23), quando retoma suas atividades normais depois de um período
inativo.
COMPORTAMENTO – Decorrente do assunto anterior adentrou-se ao tema do
comportamento em geral do praticante da filosofia de vida naturista e sobre o cumprimento
do Código de ´Etica nos locais naturistas. Embora não estivesse na pauta o presidente João
Olavo disse que era importante o debate sobre o tema. O conselheiro Celso, o presidente
Miguel, vice presidente Tannús, diretor Aragão e naturista Moraes opinaram sobre o assunto.
Ao final ficou consensuado que o diretor de Assuntos Jurídicos Dr. José Aragão desenvolverá
uma minuta de Resolução que complemente o Estatuto da FBrN na questão do
comportamento em geral dos praticantes da filosofia de vida naturista, especialmente nos
espaços naturistas, defina o rito dos processos disciplinares, bem como demais questões que
precisam ser melhor clarificadas. Nas áreas naturistas haveria duas (2) obrigatoriedades:
apresentação do CARTÃO INF com o Selo INF-FNI do ano e o cumprimento do Código de ´Etica.

A Diretoria de Assuntos Jurídicos fará também uma análise crítica do Código de ´Etica da FBrN,
para dar-lhe uma base jurídica.
CURSOS DISPONIBILIZADOS PELA FBrN – O conselheiro Celso lamentou o desinteresse pelo
curso “Naturismo em Seus Contextos”, que não será realizado por falta de inscritos. O
conselheiro maior da FBrN para a Região Sudeste e escritor Evandro Telles opina que a
situação é mais grave do que se pensa. Ninguém lê mais nada, permanecendo na
superficialidade. Com não lêem, não interpretam, nem refletem. Isso está presente na
ausência de leitura de seus livros e, mesmo, artigos publicados. O presidente João Olavo
registou que esse desinteresse também está presente nos dois (2) outros cursos
disponibilizados pela FBrN (Curso de Planejamento Estratégico e Oficina CARTÃO INF). O
diretor de Divulgação Valdemir Rodrigues de Andrade assumiu o compromisso de buscar
inscritos para o curso “Naturismo em Seus Contextos” aqui mesmo no II ENNN. Falará com
cada um pessoalmente e acredita que obterá pelo menos dez (10) participantes.
POSSE DOS NOVOS DIRETORES – Retomando a pauta oficial da reunião da Diretoria da FBrN o
presidente João Olavo e vice presidente Tannús assinaram as Portarias nºs 011 e 012/2013, de
11/10/2013, em que são nomeados os diretores do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Samir
Said Castor Gonçalves, e de Divulgação, Valdemir Rodrigues de Andrade. O presidente João
Olavo lembrou que quando foi conluido o périplo “FBrN na ESTRADA” (durante 2011 e parte
de 2012) foram visitadas todas as organizações naturistas brasileiras, pelo menos 2 vezes cada
uma. A avaliação final aprovada unânimemente em encontro nacional indicou o segundo
maior problema do naturismo brasileiro o distanciamento das organizações naturistas da sua
própria definição oficial “...viver em harmonia com a natureza...”, pois inexistiam ações
concretas em relação a questão ambiental. Apenas honrosas exceções, que apenas
confirmavam a regra. Criada a Diretoria e nomeado seu titular a meta é de que cada
organização naturista tenha uma ação objetiva, concreta e visível, de preocupação com o meio
ambiente. Por mais simples que seja, cada organização deverá ter uma ação ambientalmente
correta até o final deste ano de 2013. Esse será o grande desafio do jovem paraibano Samir
Said, que além de naturista, bioconstrutor na ECOVILA DA MATA é um apaixonado pela
Sustentabilidade Ambiental. O vice presidente Tannús falou, a seguir, sobre a importância da
divulgação da filosofia de vida naturista não só na mídia naturista como na mídia têxtil, bem
como sobre a idéia de regionalização da divulgação por macro região. Além disso, as
organizações naturistas carecem de uma orientação sistemática e organizada na área da
Divulgação. Assim sendo, a posse do diretor Rodrigues, que é profissional atuante nesse meio,
permitirá grandes e imediatos avanços. Os dois novos diretores falaram a seguir, agradecendo
a confiança neles depositadas e prometendo dedicação e destinação do melhor dos seus
esforços nessa nova missão. O diretor Rodrigues informou ainda que, de imediato, trabalhará
para lançar facebook e twitter da FBrN, que serão ferramentas adicionais ao sistema de
divulgação que será implantado.
NOVA DIRETORIA – Foi aprovada, por unanimidade, a sugestão do novo diretor de Divulgação
Rodrigues, da criação da Diretoria para Assuntos de Assistência Social, considerando a
importância da organização do Capital Social no local e no entorno onde atuam as
organizações naturistas. A primeira iniciativa do gênero no movimento naturista brasileiro foi a
criação dos Coletivos Massarandupió (Bahia) e Natureza (Paraíba), ainda não entendidos e

consolidados adequadamente. O vice presidente Tannús ficou de analisar o perfil para o cargo
e convidar um titular para ocupar esta nova Diretoria.
´AREA DA COMUNICAÇÃO – O presidente João Olavo referiu a importância de ter uma
unicidade operacional na Área da Comunicação da FBrN. Solicitou e o vice presidente Tannús
aceitou assumir a Supervisão Geral dessa estratégica área. De imediato trabalhará para colocar
no ar novamente o site oficial da FBrN (www.fbrn.org.br), incorporando alguns aspectos
importantes de segurança para evitar que seja novamente hackeado e criando uma melhor
interatividade com as organizações naturistas. O novo diretor de Divulgação trabalhará sob sua
supervisão direta.
CONSELHO MAIOR – Tendo sido aceito pelo Conselho Maior o pedido de renúncia dos
Conselheiros Maiores da Região Centro Oeste, mandato 2013/2017, estes cargos estão
formalmente vagos. A Diretoria da FBrN emitirá Edital de Convocação para Assembléia Geral
Extraordinária, para eleição de novos conselheiros maiores, quando da realização do VI EDN –
Encontro de Dirigentes Naturistas, que acontecerá no RECANTO PARAÍSO, em Piraí, RJ, dias 29
e 30/11 e 01/12/2013. O Conselho Maior constituirá a Comissão Eleitoral e emitirá o
Regulamento Eleitoral. O presidente João Olavo registrou que os atuais integrantes do
Conselho Maior da FBrN, a exemplo dos anteriores, continuarão auxiliando a Diretoria nos
assuntos de suas respectivas áreas de atuação ou que tenham relação com organização
naturista de sua macro região , bem como visitando aquelas organizações que desejarem se
filiar à FBrN.
NOVA FILIADA – A retomada da filiação da SONAPA à FBrN começou quando os dirigentes da
FBrN estiveram no evento 10 ANOS DO GRAÚNA, em Manaus, AM, e convidaram os dirigentes
da Sociedade Naturista do Pará que lá estavam. Aceito o convite, enviaram a documentação e
estão presentes no II ENNN. A Diretoria da FBrN aprovou, por unanimidade, essa retomada e
os quatro (4) conselheiros maiores presentes no II ENNN – em contato pessoal – também a
aprovaram. Será 019 o número de inscrição da SONAPA na FBrN. Ainda no II ENNN receberá o
Certificado de Área Naturista e os Selos INF-FNI 2013.
TESOURARIA – O presidente João Olavo, antes de adentrar nos próximos assuntos pautados,
registrou o seu reconhecimento pelo excelente trabalho desenvolvido pelo diretor Tesoureiro
Guilherme Barcelos Rodrigues, que estruturou um sistema de acompanhamento das receitas e
despesas da FBrN com ótima qualidade. O jovem diretor desenvolveu intenso, qualificado e
complexo trabalho voluntário, que serve de exemplo para os demais jovens naturistas.
PLANO DE AJUSTES – O presidente João Olavo e o diretor Tesoureiro Guilherme explicaram
em detalhes o plano à epígrafe (lançado através da mensagem FBrN 606/2013, de
05/09/2013), necessário após a elevação substancial da inadimplência e da redução da compra
dos Selos INF-FNI 2013 por parte das organizações naturistas. Quando se organizou o
indispensável périplo “FBrN na ESTRADA” – que naturalmente geraria uma maior despesa em
2011 – pensou-se na elevação da receita da compra dos Selos INF-FNI 2012 e 2013, que
compensaria a elevação de despesas em 2011 e parte de 2012. Mas, não foi o que aconteceu.
A inadimplência de 2011 (8 organizações) somou mais de 2 mil reais. Em 2012 reduziram-se as
despesas de viagem, mas a inadimplência mais do que dobrou: 17 organizações passaram a
dever ao redor de 10 mil, o que dá uma inadimplência total de quase 12 mil reais. As

organizações inadimplentes não receberam Selos INF-FNI 2013, o que acabou reduzindo
drasticamente a colocação de selos. Ainda temos mais de 300 Selos INF-FNI 2013. A situação é
grave e urge providências, principalmente com relação a inadimplência e colocação dos 300
selos remanescentes.
INADIMPLÊNCIA - Inúmeras sugestões foram apresentadas pelos participantes. Houve
consenso nas seguintes deliberações: encaminhar para o Conselho de ´Etica os casos das
organizações naturistas PEDRAS ALTAS e NATURE (devedores de Selos 2011 e 2012 e que não
interagem com a FBrN); CEHM Jurubá (devedor de 2011 e 2012 e que também não interage
com a FBrN) receberá uma visita do vice presidente Tannús, para uma última tentativa de
renegociação; o saldo devedor remanescente de 2011 (R$ 200,00) da COLINA DOS VENTOS
será lançado na contabilidade como prejuízos. Para os casos de diferença nos pagamentos, em
2011, da ABANAT, HMN, SONATA e SPNat, será feita nova investida no sentido de regularizálos. Estão inadimplentes, referente aos Selos INF-FNI 2012 as seguintes organizações
naturistas: AAPP, ABANAT, CNEM, GRAÚNA, OCA DE PIÁ ABORÍGENE, PLANAT, POUSADA
TAMBABA NATURISTA, PRAIA DO PINHO, SERGINAT, SITE E BLOG DO HILDEBRANDO, SONATA,
TAMBABA NUA e TERRITÓRIO MACUXÍ, para as quais ainda faremos mais uma tentativa de
regularização. Foi aprovada, por unanimidade, a possibilidade de protestar as organizações
naturistas que não pagarem os valores de aquisição dos Selos INF-FNI. Os valores das
aquisições anuais de Selos INF-FNI impagos serão, portanto, encaminhados ao Cartório de
Protestos. Para implementar, de imediato, essa decisão, foi criado, um Grupo de Trabalho para
formular uma Resolução que permita essa ação. Essa Resolução vigirá transitóriamente até a
aprovação da respectiva alteração estatutária, em assembléia geral extraordinária. O GT ficou
composto do Dr. José Aragão (diretor de Assuntos Jurídicos da FBrN), Guilherme Barcelos
Rodrigues (diretor Tesoureiro) e Valdemir Rodrigues de Andrade (diretor de Divulgação), que
apresentarão já no VI EDN – Encontro de Dirigentes Naturistas, dias 29 e 30/11 e 01/12/2013
edição dessa nova Resolução GT trabalhará na proposta de alteração estatutária para uma
próxima Assembléia Geral Extraordinária da FBrN.
CARTÃO INF – A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO INF não
obteve nenhum resultado prático, apesar de sua ampla e reiterada divulgação. Atestam esse
insucesso o fato de que neste ano a colocação dos CARTÕES INF e respectivos Selos está
inferior ao ano passado e a publicação recente de Informativo INF-FNI que divulgou a
insignificante posição da FBrN (26ª entre as 29 Federações mundiais) na questão de
quantidade de CARTÕES INF. Além desse preocupante decréscimo existe o compromisso de
entregar à nova Diretoria as finanças da FBrN com equilíbrio entre as receitas e despesas e
para isso temos apenas 15 meses. Urge, portanto, adoção de novas medidas. Inúmeras
sugestões foram dadas, mas não se obteve consenso. Deliberação unânime foi com relação a
autorização para que o GOIASNAT fizesse uma experiência piloto com adoção de cartão pvc.
Após analisados os dados da experiência teremos base para ampliar sua implantação e
submeter o assunto à INF-FNI.
SELOS INF-FNI 2013 – O diretor Tesoureiro Guilherme informou que ainda dispomos de 300
Selos INF-FNI 2013 e devemos tomar uma medida emergencial para colocá-los até o final do
ano corrente. Várias idéias foram dadas pelos presentes, debatias, mas não houve consenso.

Vamos continuar trocando idéias através de e-mails, na busca de um posicionamento
consensual.
CONTABILIDADE – O presidente João Olavo e diretor Tesoureiro Guilherme relataram a
negociação com a empresa CONTAX Consultoria Contábil para a contabilização dos exercícios
de 2011 e 2012 e entrega das respectivas Declarações de Imposto de Renda, se for de fato
imprescindível. A negociação no valor de 2,4 mil foi aprovada por unanimidade. Para o ano de
2013 o valor será de 600 reais. Os ressarcimentos seguirão as mesmas normas já adotadas na
gestão anterior.
Face ao adiantado da hora o presidente João Olavo deu por encerrada a presente reunião cuja
ata foi lavrada por mim secretário “ad hoc” Guilherme Barcelos Rodrigues e por mim e o
presidente João Olavo será assinada.

