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do CONSELHO MAIOR
da FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE NATURISMO
11 de dezembro de 2007
Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e sete, entre dezenove e vinte e três horas, foi
realizada uma Assembléia Geral Extraordinária do Conselho Maior da Federação Brasileira de
Naturismo, virtual, através da internet (via programa MSN) e por telefone. Participaram da reunião, o
Presidente do Conselho Maior, José Damasceno, por telefone e por email, José Roberto Fabri, por
telefone, Arnaldo, José Antônio R. Tannús e José Mariano, via MSN. Participaram ainda via MSN, o
Marcelo Pacheco e Weslley, ambos do Conselho de Ética da FBrN e o Laércio Júlio da Silva, suplente
do Conselho Maior e Presidente do Goiasnat e do vice-presidente da FBrN, Elias Alves Pereira,
primeiramente por telefone e em seguida via MSN A Assembléia foi motivada pela ação da Polícia
Federal que prendeu dois casais, na Colina do Sol e Taquara – RS, sob a acusação de pedofilia e tráfico
de menores, o que foi amplamente divulgado na impressa escrita, falada e internet. Os casais são os
americanos Fritz e Bárbara, moradores da Colina e André Herdy e Clecy, moradores de Taquara –RS e
pelo fato do Sr. André Herdy ser o presidente da Federação Brasileira de Naturismo. Após discussões
via MSN e por telefone entre todos os presentes chegamos as seguintes conclusões e acões: 1) O
afastamento do Sr. André Herdy da Presidência da FBrN, até a conclusão do inquérito, de modo a dar
tranqüilidade ao primeiro e preservar a imagem da federação. 2) Comunicamos oficialmente ao vicepresidente, Elias Alves Pereira, o afastamento do presidente e perguntamos se aceitaria assumir
interinamente a presidência, durante este período, o que aceitou prontamente. 3) Decidimos aguardar os
acontecimentos para então informar a INF, Federação Internacional de Naturismo, de modo preciso e
completo dos fatos e providências tomadas na FBrN. 4) Decidimos também aguardar a citação expressa
da FBrN na impressa escrita e falada, para então elaborar uma nota oficial da Federação. O Sr. Marcelo
Pacheco ficou de tomar conhecimento da situação nas próximas horas, de modo a manter a diretoria e os
conselheiros informados da real situação, de modo a possibilitar novas decisões assim que necessitar. O
Presidente do Conselho Maior então redigiu prontamente um email e enviou a todos os Conselheiros,
que transcrevo a serguir: “Sr. Elias Alves Pereira, Vice-Presidente da FBrN - O Conselho Maior da
FBrN, vem por meio deste documento, comunicá-lo que diante das denúncias veiculadas na grande
imprensa, resolveu por unanimidade, afastar provisoriamente do cargo de Presidente da FBrN, o Sr.
André Herdy. O Conselho Maior assegura ao Presidente afastado amplas condições de defesa e
espera poder reintegrá-lo à família naturista tão logo se comprove sua inocência. Em função do
afastamento do Presidente, convoca o Sr. Elias Alves Pereira - Vice-Presidente da FBrN, para
assumir provisoriamente o cargo. Conde, 11 de dezembro de 2007. José C. Damasceno Filho
Presidente do Conselho Maior”. Ao receber este e-email, este Conselho, com a concordância de todos
deu posse ao Sr. Elias Alves Pereira, ao cargo de Presidente da Federação. Nada mais tendo a tratar foi
encerrada a assembléia, sendo por mim lavrada esta ata, que será assinada por mim e pelos demais
participantes.
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