Ata da reunião extraordinária do Conselho Diretivo e Consultivo da FBrN

Aos 14 dias do mês de outubro do ano de dois mil e cinco, reuniram-se em Jacumã,
município do Conde, Estado da Paraíba, às 9 horas os seguintes dirigentes da
Federação Brasileira de Naturismo – FBrN: Elias Alves Pereira (Presidente), Jaime
Batista Belém (secretário), José Faustino Damasceno Filho (membro efetivo do
Conselho Maior), Affonso Alles (representante da AGAL), Jorge Bandeira (membro
efetivo do Conselho Maior), José Roberto Fabri de Macena (membro efetivo do
Conselho Maior), André Ricardo L. Herdy (membro efetivo do Conselho Maior),
Pedro Ricardo Ribeiro (membro suplente do Conselho Maior), além dos convidados:
Fábio (NatMG-MG), Cacildo Krebs (Colina-RS), Valdyr Silva (Recanto-RJ), Diego
(Massarandupió-BA) e Vanderlei Castresano (Naturis). Inicialmente a leitura da Ata
do CONGRENAT 2005, no intuito de retomar os assuntos pendentes para serem
discutidos no V Encontro Brasileiro de Naturismo em Tambaba. Foram relacionados
os seguintes assuntos: 1 – Censo, 2 – Mídia, 3 – Fundos Extras, 4 – Congresso Mundial
da INF, 5 – Selo de Qualidade da INF, 6 – Foco Político, 7 – Balanço do Encontro.
Quanto ao item nº 1 – Censo Naturista ficou deliberado pelos presentes que os
naturistas brasileiros serão totalizados por área, de acordo com a distribuição dos
selos 2005. A relação de associados por área com os dados dos associados será
concretizada após a aprovação do Estatuto. Levantado questionamento quanto à
importância do selo da INF para as áreas naturistas, ficou esclarecido que cada
dirigente implementará internamente ações de incentivo à adoção do passaporte e do
selo da INF, como forma de possibilitar o fortalecimento da FBrN e
conseqüentemente maior poder de representatividade do Brasil no contexto cenário
mundial. Dentre as estratégias de incentivo que poderão ser adotadas nas áreas em
favor da aquisição do passaporte e do selo da INF, foram enumeradas, por exemplo,
desconto nas taxas de entrada, desconto na compra de produtos comercializados
internamente, como camisetas, bonés, chaveiros, vídeos, revistas, etc. Quando ao
item 2 – Mídia, inicialmente o Sr. Pedro Ribeiro fez uso da palavra afirmando que a
ação da mídia no naturismo brasileiro é deficiente, fato que teve a concordância da
mesa. Na oportunidade foram relatados casos em que algumas reportagens, embora
feitas com a participação de naturistas, em vez de promover o naturismo, denegriu a
sua imagem perante a opinião pública. Ficou decidido, então, que doravante toda a
participação de naturistas brasileiros na imprensa brasileira deverá obedecer ao
cuidado de notificar a FBrN, previamente, que poderá designar um porta-voz mais
próximo para se pronunciar oficialmente representando a entidade.
Independentemente disto, a FBrN deverá expedir orientações quanto ao conteúdo a
ser gravado ou levado ou registrado pelo veículo da mídia brasileira. Por sugestões do
Sr. André Herdy a FBrN ficará incumbida de intermediar possíveis conflitos de
interesse entre afiliadas da FBrN, principalmente quanto à divulgação de imagens de
famílias naturistas, com a presença de filhos menores de idade. Ficou registrado que a
mídia naturista continuará documentando esses registros com o cuidado que a ética
naturista preceitua, inclusive com a inserção do banner de repúdio ao crime de
pedofilia. Quanto ao item 3 – Fundos Extras sugeriu-se que quaisquer dos presentes
poderiam visitar voluntariamente bancos como Bradesco, Unibanco e Banco do

Brasil no intuído de consolidar uma parceria. Nessa perspectiva o Presidente da
FBrN, Elias Alves Pereira, se comprometeu em visitar o Banco do Brasil no intuito
de propor a criação de um cartão de fidelidade naturista com a bandeira VISA. No
que diz respeito à discussão do item 4 – Congresso Mundial da INF inicialmente o Sr.
Vanderlei Castresano realizou uma explanação informando que o Brasil tem chances
de sediar o Encontro Mundial da INF, afirmando que algumas áreas naturistas
brasileiras já reúnem ou estão próximas de estarem em condições de sediar um
encontro dessa amplitude. Continuando, Vanderlei Castresano propôs a criação de
uma Comissão Neutra de naturistas brasileiros (sem integrantes da Diretoria da
FBrN), para a eleição da área naturista que sediará o Congresso da INF em 2008.
Ficou decidido que a partir do Encontro de Tambaba, a FBrN declara oficialmente a
abertura de candidaturas de áreas naturistas com vistas a sediarem o Congresso
Mundial de Naturismo da INF. Os membros indicados para compor a Comissão
foram os seguintes: André Herdy, José Damasceno, Vanderlei Castresano, Pedro
Ribeiro e Cacildo Krebs. Foi consenso do grupo no sentido de reconhecer que já
existem 03 áreas naturistas brasileiras relacionadas como pré-candidatas: Colina do
Sol (RS), Abricó (RJ) e Tambaba (PB). No concerne ao item nº 5 – Selo de
Qualidade da INF, inicialmente Vanderlei Castresano apresentou aos presentes os
selos de qualidade que serão oferecidos às áreas naturistas brasileiras. Informou que
serão distribuídos 25 Selos de Qualidade às áreas naturistas que estiverem de acordo
com os critérios naturistas estabelecidos pela INF que seriam traduzidos pelo
Vanderlei e encaminhados a FBrN juntamente com os selos para a distribuição. Foi
deliberado que as áreas deverão receber os Selos de Qualidade tão logo regularizem
os seus cadastros de filiação junto a FBrN. Quanto ao item nº 6 – Foco Político, ficou
a cargo do Sr. José Damasceno, que discorreu acerca da importância de se consolidar
uma aliança com o poder público, com a política e com as demais personalidades
políticas dos Estado e município. Destacou a experiência da SONATA por ocasião da
realização do V Encontro Brasileiro de Naturismo de Tambaba, que em virtude da
importância do tema para a alavancagem do desenvolvimento do turismo na região,
foi possível aglutinar em torno da causa naturista autoridades como o Prefeito
Municipal do Conde – PB, Deputados, Secretário de Estado da Cultura,
representando o Governador do Estado da Paraíba, além de contar também com a
presença do Senador Ney Suassuna colocando o seu apoio em favor do movimento.
Finalizando, o Sr. Diego acrescentou que também na Praia de Massarandupió, na
Bahia, vem estreitando os laços com as lideranças políticas da região, já tendo,
inclusive, agendado audiências importantes com representantes do poder público
local para tratar de assuntos de interesse do naturismo. Quanto ao item 7 – Balanço
do Encontro de Naturismo de Tambaba, falou o Sr. Jorge Bandeira, que parabenizou
a SONATA pela excelente organização do evento, destacando a importância dos
temas e o alto nível de seus expositores. Pedro Ribeiro levantou o tema relativo ao
“Solar de Guaratiba” que se diz afiliado diretamente à INF, inclusive utilizando sua
logomarca, e que na verdade é um local que não segue as normas da INF, este tema
foi confirmado pelo conselheiro André Herdy. Vanderlei Castresano afirmou ser
muito importante que a FBrN comunique oficialmente, por carta registrada com aviso
de recebimento, ao Solar, como única representação oficial da INF para o Brasil, que
eles não tem autorização para utilizar esta logomarca e nem se dizer afiliado

diretamente à INF. Vanderlei Castresano reafirmou que caso eles continuem a
persistir no erro, a INF através da FBrN deverá entrar com um processo por uso
indevido de imagem na justiça brasileira. Finalizando, os presentes registraram o
surgimento de novas áreas naturistas, como o NIP – Naturistas do Interior Paulista,
NATLAGOS – Grupo Naturista da Região dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro e a
nova Administração de Massarandupió, que agora inicia sua nova fase com a
pretensão de implementar projetos de alta relevância para o naturismo e o turismo no
nordeste brasileiro. Também foi informada sobre o Complexo Turístico Praia do
Pinho, cuja situação foi explanada por André Herdy e Elias Pereira. Ficou definido
que tentaríamos entrar em acordo com eles para trazê-los para junto da FBrN. Por ser
de suma importância para o naturismo brasileiro esta união de forças. Nada mais
tendo a relatar foi encerrada a reunião, sendo lavrada esta ata que vai assinada por
mim e demais participantes.

