FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE NATURISMO
Presidência

V ELAN - Encontro Latino Americano de Naturismo

Foto oficial do V ELAN (versão para o Facebook que hipocritamente não aceita fotos de nudez no naturismo).

27 a 30 de março de 2014
Playa Chihuahua – Punta Del Este – Uruguai
Organização: AUNNA
Paises participantes:


Brasil – Federação Brasileira de Naturismo



México – Federación Nudista de Mexico, A.C.
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Argentina – APANNA



Chile – ANACHI



Equador – Amigos del Nudismo



Uruguai – AUNNA



INF-FNI – Diretoria para Assuntos da América Latina



Presentes ainda naturistas da Itália, Espanha e Canadá

Assuntos em debate durante os três dias:
1.

A nudez obrigatória

Há que se procurar conscientizar todos pela questão da nudez, uma vez que não há sentido de naturismo se não
houver a nudez social. Porém é consenso que não seja uma atitude arbitrária e ditatorial, visto que existem situações
que devem ser observadas. A posição da FBrN, defendida no III EDN, em Barra Seca, prevalece: “...Sobre o uso de
roupas em áreas naturistas foi sugerido que devemos dirigir para objetivo de 100% da nudez, com paciência,
explicação, harmonia e conscientização. ...”.

2.

Integração dos Jovens

Foi debatido as questões porque é pouca a integração dos jovens no naturismo. Sexualidade, falta de tempo,
parceiros(as) não naturistas, falta de atividades voltadas para os jovens. O Etacir (Eta), expos a situação dos jovens
da Colina do Sol, que recentemente realizaram o I Encontro de Jovens Naturistas, com sucesso. A parte de que o
referido encontro não teve um momento para se conhecer a filosofia naturista, fato que deve ser corrigido nas
próximas edições, ficaram vários pontos positivos:


A organização do eventos ficou por conta dos jovens



Participação dos amigos dos jovens, não naturistas no evento (observar que neste caso, a obrigatoriedade da
nudez iria impedir a participação destes jovens o que não foi o caso – A direção da Colina do Sol abriu este
precedente).



Retorno de alguns casais de jovens à Colina, alguns com toda a família.

A Colina do Sol informou que estão retomando um antigo espaço, reformado para reviver seu centro de tradições
gaúchas e que este espaço será compartilhado com os jovens, cabendo a eles a direção.
Para os participantes do V ELAN, ficou uma dica de como buscar os jovens:


Dar oportunidade de participar ativamente da direção dos espaços



Dar a eles a responsabilidade de preparar os eventos naturistas destinados ao público jovem, orientados
pelos naturistas mais experientes

3.

Ingresso de pessoas desacompanhadas

O ingresso de pessoas desacompanhadas é um ponto polêmico, porém em áreas públicas é inevitável.
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Mais importante do que debater se podem ou não estar presentes, e a observação do cumprimento das normas de
comportamento das áreas naturistas.

4.

Liderança e Organização

O presidente da FBrN, Tannús, colocou sua preocupação quanto a falta de lideranças no movimento naturista.
Várias organizações são dependentes de apenas uma pessoa. Há que se formar novas lideranças para assumir a
direção do movimento. Nota-se a falta de preocupação dos naturistas, que na maioria dos eventos querem apenas
estar presentes, sem compromissos, para desfrutar dos momentos de lazer. Esquecem que quase sempre, um
pequeno grupo está por traz de toda a organização do eventos, muitas vezes utilizando de recursos próprios, para
manter uma área naturista.
Precisamos urgente que os naturistas tenham um maior compromisso com suas organizações.

Outro ponto é a necessidade que os espaços naturistas se organizem legalmente, para que possam lutar por seus
direitos e seu espaço.

Debateu-se bastante sobre a necessidade de estar filiado à uma organização. Muitos naturistas questionam para que
estar filiados, se podem ir e vir sem necessidade de qualquer “carteirinha”. Rebatemos que, em qualquer
organização, faz-se necessário estar devidamente documentado.
Do mesmo modo foi debatida a necessidade da filiação à INF-FNI – Federação de Naturismo Internacional. Como
as organizações naturistas poderão reivindicar junto à organismos governamentais, ongs, patrocinadores, se não tem
uma estatística para mostrar? Mostramos que é mais fácil conseguir este apoio quando estamos devidamente
organizados.

5.

A mulher no naturismo

Florência Brenner, da APANNA, Argentina, expos um momento sobre a importância da participação da mulher no
naturismo. É a mulher que, participando, poderá levar seus filhos a participarem.
Devem inclusive procurar ocupar os espaços diretivos.
A FBrN lembrou que a GOIASNAT tem hoje uma diretoria totalmente feminina (diretoria e conselho), a primeira
deste modo no naturismo do Brasil.

6.

Colina do Sol

O presidente da Colina do Sol, Etacir, convidou a todos os países a utilizarem-se da Colina do Sol, estrategicamente
colocada no sul do pais, como porta de acesso ao naturismo do Brasil.
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7.

Equador

O representante do Equador, Henry Alarcón, falou sobre as atividades naturistas no Equador, que estão iniciando,
com seis naturistas, a associação Amigos del Nudismo. Os países presentes parabenizaram a iniciativa e
estimularam para que se organizem e procurem as autoridades locais para que possam ter uma espaço oficial.
O representante do México, Gerardo Cisneiros, colocou a disposição de todos o estatuto e regulamento da
Federacão Mexicana, em espanhol e em inglês, para ajudar na elaboração dos estatutos e regulamentos das novas
associações e federações.

8.

Moções para INF-FNI

Foram apresentadas as duas moções, anteriormente aprovadas no terceiro e quarto ELAN:
a) 001 – Adoção da língua espanhola como quarto idioma da INF-FNI
b) 002 – Alteração da definição, acrescentando o “transcendental”.
A primeira foi aprovada sem ressalvas, não obstante a observação (Carlos Gil – Espanha) de que esta moção já foi
apresentada em duas outras ocasiões, sendo reprovadas.

A segunda moção não foi aprovada, uma vez que a maioria presente entende que a atual definição de naturismo da
INF-FNI, datada de 1974, é completa e o termo “transcendental” não traduz completamente o sentido que se
pretende, além do que, abordaria um ponto que nem todos os naturistas estão de acordo.

9.

Protocolo de Intenções entre FBrN e AUNNA

A exemplo do que já tinha ocorrido em edições anteriores, com a Argentina e o Chile, desta vez a FBrN, através de
seu presidente em exercício José A. R. Tannús, a INF-FNI, através de seu Diretor, Elias Alves Pereira e a AUNNA
através de seu presidente Carlos Lucas e secretário Mario de Leon, com o testemunho dos representantes do Chile e
Equador, foi assinado o Protocolo de Intenções 001/2014, entre FBrN e AUNNA, cujo objetivo principal, entre
outros, é “a conjugação de esforços entre os signatários no sentido de viabilização e realização de projetos
voltados ao desenvolvimento do Naturismo na América Latina”, além de viabilizar

o “intercâmbio de

conhecimento e experiências; intensificação do fluxo turístico entre as entidades filiadas às signatárias; defesa
junto à INF-FNI da adoção da língua espanhola como sua quarta língua oficial; fornecimento – por parte da FBrN
- de Cartão INF (passaporte naturista) e respectivos selos anuais”

10.

Licença dos presidente e vicepresidente da FBrN

O presidente da FBrN, João Olavo Rosés, informou que sua licença médica será prorrogada por mais 30 dias. Como
o vicepresidente, José Antônio Ribeiro Tannús, estará em viagem à Europa neste período, assumirá a presidência a
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Presidente do Conselho Maior, Renata Freire. Será a segunda vez que o posto maior do naturismo brasileiro será
ocupado por uma mulher. Na outra vez, Maria Luzia do Naturismo Capixaba, ocupou o posto de 2001 a 2003.

11.

Criação da Organização Naturista dos Estados Americanos

O ponto alto do V ELAN foi a decisão dos seis países presente, aliados à direção da INF-FNI presente, de criar a
Organização Naturista dos Estados Americanos.
A ideia partiu do Diretor da FBrN para assuntos internacionais, Francesco Giordano (Franco), da Itália, que propôs
inicialmente a criação de uma associação latino-americana de naturismo.
Os dirigentes presentes dos seis países acharam melhor criar uma associação americana. O nome sugerido pelo
representante do México, contrapõe à conhecida organização americana OEA, apenas apondo o termo naturista.
O nome Organização Naturista dos Estados Americanos (ONEA) é provisório e esta organização irá herdar os
objetivos dos ELAN’s, de promover o naturismo em toda a extensão das Américas. Embora assinado apenas por
Argentina, Brasil, Chile, Equador, México e Uruguai, ela está aberta a todos os países americanos. Durante os
próximos meses serão elaborados os estatutos, definida a sede, logotipo, atuação, diretoria.
Esta organização trabalhará junto com a INF-FNI e sua Diretoria para Assuntos da América Latina, para alcançar
estes objetivos.

12.

VI ELAN será no México

Após muitas discussões, posto o custo elevado de passagens, foi decidido que o VI ELAN será em 2016,
provavelmente na primeira semana de abril, em Zipolite, Oaxaca.

Coordenadas: 15°39′46″N 96°30′34″W
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