ATA DO CONGRESSO NATURISTA EM ABRICÓ – CONGRENAT 2006
No período de 02 a 04 de novembro de 2006, na Praia Naturista do Abricó, em Grumari, zona oeste do
Rio de Janeiro, realizou-se o X CONGRENAT Congresso Brasiliero de Naturismo, contando com a
presença de cerca de 400 naturistas oriundos de diversas regiões do país e até da Venezuela, além dos
dirigentes representantes de 22 agremiações naturistas, aptos ao exercício do voto, sendo eles: 1.
Colina do Sol (Rodrigo Soracco por procuração), 2. Ong Praia do Pinho (Valdir Melo), 3. Complexo
Turístico Praia do Pinho Ltda. (Anilton da Silva Bitencourt Filho), 4. SAMPANAT (José Mariano
Silva Júnior), 5. Mirante do Paraíso (Arnaldo Ramos Soares), 6. NIP (Adam George Guirro Batista), 7.
Mundo Nu (Cláudio Dias), 9. Jurubá (André Herdy por Procuração), 10. ABRICÓ (Pedro Ricardo de
Assis Ribeiro), 11. YNAI (Renata Lotz), 12. NATLAGOS (André Herdy por procuração), 13. Olho Nu
(Pedro Ricardo de Assis Ribeiro), 14. Brasil Naturista (Marcelo Pacheco), 15. NATMG (Aline
Galvão), 16 CNEM (Weslley Vinícius Lima), 17. PLANAT (Jaime Batista Belém), 18. NATES
(Márcio Braga), 19. GOIASNAT (José Antônio Tannus), 20. TAMBABA (José C. Damasceno Filho),
21. GRAÚNA (Jorge Bandeira do Amaral) e 22. NATSUL (Rodrigo Andrés Soracco Espinosa). Às 15
horas, do dia 02 de novembro de 2006, foi realizada a abertura oficial do X CONGRENAT –
Congresso Brasileiro de Naturismo – na Praia de Abricó, com a participação de todos os naturistas
presentes representando diversas entidades naturistas brasileiras. Na oportunidade fez uso da palavra o
anfitrião do Congresso Pedro Ricardo, além de Marcelo Pacheco, Marcelo Fadul e Jorge Bandeira. Um
dos pontos altos da palestra de Pedro Ribeiro, presidente da ANA – Associação Naturista de Abricó,
anfitriã do 10º Congrenat, palestra esta sobre “A Luta da legalização do Abricó”, foi a explanação
sobre a Lei Gabeira, que cria normas para o Naturismo no Brasil, que tramita desde 1996 no
Congresso Nacional e que já foi aprovada na Câmara dos Deputados aguardando votação no Senado.
Jorge Bandeira destacou a necessidade de se massificar a idéia da nudez coletiva por intermédio do
naturismo, lembrando que faz parte do GRAÚNA, uma agremiação localizada no seio da Amazônia,
que tem como objetivo a difusão do naturismo na Amazônia, como forma de despertar e preservar a
nudez indígena que já encontra-se em processo de erradicação. Também fez uso da palavra durante a
cerimônia de abertura oficial do X CONGRENATA, a naturista capixaba Maria Luzia que, nome dos
capixabas, e aproveitou para comunicar sobre a existência do museu Luz Del Fuego, criado e mantido
pela Sra. Fátima Entringer, já falecida, e da intenção de continuidade do projeto, como forma de
homenagear a capixaba Dora Vivacqua, madrinha do Naturismo no Brasil. A solenidade de abertura do
Congresso foi encerrada com um coquetel servido após a abertura oficial. No dias seguintes, pela
manhã era realizada a assembléia da Federação Brasileira de Naturismo fechada para o grande público
e em local reservado, um pequeno auditório do Parque onde fica a Praia do Abricó, localizado na
Prainha, vizinha à Abricó. Às tarde eram reservadas para intercâmbios, confraternizações, palestras,
debates, torneios esportivos, oficinas de teatro e pinturas corporais, além de uma escalada na pedra que
divide a área naturista da praia convencional, exposição de fotos, festas e confraternizações noturnas.
Na manhã do dia 03/11/2006, os dirigentes das entidades naturistas brasileiras acima relacionados
reunidos em assembléia elegeram a nova diretoria e o novo conselho de ética da FBrN – Federação
Brasileira de Naturismo, para o biênio 2007/2008, sendo eleito presidente o jovem odontólogo André
Herdy, Elias Pereira - Vice Presidente, Keli Steffens - 1ª Secretária, Jorge Bandeira - 2º Secretário,
Pedro Ribeiro - 1º Tesoureiro e Jaime Belém - 2º Tesoureiro. Em seguida foram eleitos os membros do
Conselho Maior, passando a vigorar a seguinte composição: Membros Titulares: 1. José C. Damasceno
Filho – Presidente, José Mariano Silva Júnior, José Roberto Fabri de Macena, Arnaldo Ramos Soares e
José Antônio Tannus. Membros Suplentes: Paulo Campos, Thiago Dornelles Carlan e Maria Luzia
Almeida de Almeida. À tarde do mesmo dia, 03/11, foram proferidas palestras na Praia do Abricó
abertas ao público naturista. Os Palestrantes foram: Marcelo Pacheco, naturista há 10 anos, morador da
Colina do Sol, ex-conselheiro de ética desta entidade, proprietário do maior veículo via internet de
informação naturista do mundo (Portal Brasil Naturista). O tema foi “Mídia Naturista”. Outro
palestrante foi o escritor Paulo Pereira, naturista, há 45 anos, que conviveu com a memorável Luz del
Fuego, ex-correspondente brasileiro de várias revistas naturistas da Europa e dos Estados Unidos, expresidente da ABN (Associação Brasileira de Naturismo – antigo nome da FBrN), representante da
ABN no Congresso Internacional da INF que ocorreu em 1972 na antiga Iugoslávia. O tema foi

“História do Naturismo no Brasil”. A terceira palestrante foi a Cleci Ieggli da Silva, naturista há 9
anos, moradora da Colina do Sol, promotora dos eventos desta entidade. O tema foi “Vivendo numa
Vila Naturista”. Durante o Congresso diversas empresas de comunicação estiveram fazendo a
cobertura do evento: Globo, Bandeirantes, Record, CNN, SBT, CBN, Reuters, revista OI, agência EFE
da Espanha, várias rádios e diversos jornais de todo o Brasil e da América Latina. A administração
municipal da cidade do Rio de Janeiro apoiou o evento mantendo a limpeza diária na praia, os salvavidas e seguranças que garantiram a tranqüilidade e a paz dos participantes. A ANA se encarregou do
transporte, da alimentação, da hospedagem dos naturistas e da pauta que foi seguida rigorosamente
dentro do programado. Na manhã do dia 04/11/2006, foram aprovadas pela assembléia da FBrN as
seguintes questões: Aceitação do pedido de filiação de 2 novos grupos naturistas brasileiros. A
ONG – Praia do Pinho que assume o controle ético da faixa de areia da Praia do Pinho e a NatSul
entidade que congrega os naturistas do sul do Brasil. Com isto a FBrN passa a ter 29 entidades
federadas. Em seguida foi eleito e empossado o Novo Conselho de Ética, que passa a ser composto
pelos seguintes membros: 1. Weslley Lima, 2. Waldemar da Motta, e 3. Marcelo Pacheco. Os
suplentes indicados e eleitos foram: 1. Marcio Braga, 2. Cláudio Dias e 3. Rodrigo Soracco. Outra
deliberação aprovada pela assembléia foi uma pequena alteração no Código de Ética Naturista,
devendo exemplificar cada item para facilitar a compreensão de todos. Dentre os itens que necessitam
de melhor detalhamento, os congressistas destacaram o item 1.1, que aponta como falta grave “Ter
comportamento sexualmente ostensivo”. Na opinião dos presentes essa frase deverá ser melhor
detalhada, acrescentando os seguintes exemplos: voyerismo, assédio, exibicionismo, etc. Conselho de
Ética deverá dar exemplos em cada item para facilitar a compreensão de todos. Ficou descido pelos
presentes que haverá um dispositivo no novo Estatuto da FBrN acrescentando que o Conselho de Ética
será aclamado nos CONGRENATS, a exemplo do Conselho Maior. Na manhã de 04 de novembro de
2006 os congressistas deliberaram quanto à Alteração no Estatuto da FBrN. Foram suprimidas os
itens “e” e “f” do artigo 17º do Estatuto da FBrN. Continuando as discussões dos assuntos da pauta, os
presentes debateram acerca do tema: Naturismo nos meios Virtuais. Ficou decidido que o conselho
de ética fará uma normatização da utilização da Internet para divulgação e discussões sobre o
Naturismo. A partir de uma sugestão dada pelo representante do Goiasnat, José Antonio Tannus, ficou
definido que a FBrN irá incentivar a realização de encontros e eventos naturistas em áreas que ainda
não existem grupos organizados com o objetivo de incentivar a formação destes grupos. Na manhã do
dia 05/11/2006, antes de começar os trabalhos o Sr Pedro Ricardo registro o seu protesto quanto aos
constantes atrasos dos participantes. Em seguida, foram feitas explanações quanto ao apoio recebido
do Presidente da Federação Portuguesa de Naturismo, Sr. Laurindo, que não mediu esforços em
defender a eleição do Brasil para sediar o 31º Congresso Mundial de Naturismo. Ficou deliberado que
a FBrN redigirá uma correspondência ao Sr. Laurindo agradecendo o apoio recebido. Ficou
consignada menção honrosa da FBrN pela luta incansável e bons serviços prestados pelos naturistas
que deixaram este mundo no biênio 2005/2006, sendo eles: Heitor Herbert Stein (GOIASNAT e ExConselheiro da FBrN), Carmem Rose Kühner (Ex-Srecretária da FBrN), Antônio Alberto Boquady
(PLANAT) e Cris Benjamim (GOIASNAT).Continuando, a Assembléia deliberou acerca do Dia do
Naturismo, tendo ficado definido que a FBrN adotará 2 datas para comemoração do dia do naturismo:
o “Dia Nacional do Naturismo” será comemorado no dia 21 de Fevereiro – data comemorativa do
aniversário de Luz del Fuego – precursora do naturismo brasileiro. E o “Dia Internacional do
Naturismo” será comemorado no dia 5 de Junho – data em que é comemorado o dia do meio-ambiente
e também a data que a INF comemora o dia do naturismo. Ficou definido que a direção da FBrN irá
oficializar junto aos órgãos oficiais brasileiros as comemorações destas 2 datas. Quanto ao item
Turismo Naturista ficou definido que este tema é de suma importância e para tal deve-se criar uma
comissão de três pessoas indicada pela diretoria da FBrN para trabalhar sobre o assunto e apresentar
em 60 dias uma prévia e em 90 dias os resultados oficiais sobre quais ações a FBrN deve tomar para
incentivar o turismo naturista no Brasil. Quando ao item Naturismo e Ecologia: ficou deliberado
pelos congressistas que todas as federadas irão se preocupar com a reciclagem de lixo, com a
preservação do meio ambiente e também se envolverão em ações ecológicas e ambientais promovidas
pela própria associação ou por outras entidades ecológicas de sua região. Também ficou definido que
estas atividades deverão ter grande divulgação para a mídia, mostrando assim esta outra face do nosso

estilo de vida que não está bem explorada. Quanto ao item Certificação das Áreas Naturistas Este
tema resultou da fusão dos temas: Símbolo do Naturismo e Selo de Certificação das Áreas Naturistas.
O site da FBrN irá conter informações de como se reconhece os sites oficiais de naturismo no Brasil.
Todos os sites deverão seguir estas normatizações que incluem a presença da logomarca da FBrN e da
INF. Serão distribuídos anualmente selos que certificam que determinada área é oficialmente filiada à
FBrN. No que concerne ao item Relatório do 30º Congresso da INF Foi feito uma pequena
explanação de como ocorreu o 30º Congresso Internacional de Naturismo da INF ocorrido na Espanha
em Setembro deste ano. Quanto ao item Passaporte Naturista ficou definido que será mantida a
obrigatoriedade de aceitação do Passaporte Naturista como documento oficial de identificação de
quem é naturista em todas as áreas e grupos naturistas brasileiro. Também ficou definido que o
Conselho de Ética irá criar normatização para as denúncias de condutas antiéticas de portadores do
passaporte. Ficou também registrado que este documento deve eliminar as posturas discriminatórias,
mas não é destinado exclusivamente a homens desacompanhados e que deve ser distribuído a todos
que são associados de nossos grupos bem como deve ser requerido de todos que se apresentam como
naturistas, pois há que se temer o acesso de criminosos e visitantes indesejados. Os presentes
consignaram a instituição do Passaporte como uma identidade naturista. Devem ser criados pelas áreas
incentivos para o uso do Passaporte Naturista, tanto nos grupos quanto nas áreas comerciais. A nova
diretoria da FBrN deve comprometer-se em buscar parcerias comerciais com empresas de diferentes
áreas para que estas ofereçam descontos especiais para os portadores do Passaporte Naturista. Acerca
do item seguinte da pauta Criação de novos grupos e áreas naturistas ficou definido que assim como
a atual diretoria já vinha fazendo, todos os novos grupos naturistas brasileiros devem seguir
corretamente os itens que constam no estatuto da FBrN na questão de como se filiar. Para as federadas
que não estão regularmente inscritas foi dado um prazo até 30/06/2007 para que apresentem a Ata de
Fundação, os dados da Diretoria incluindo o Numero da Carteira de Identidade e o CPF do responsável
e a cópia dos Estatutos Registrados. O CNPJ só será requerido das entidades comerciais. A esse
respeito ficou aprovado pela assembléia a criação da categoria de agremiações REGISTRADAS,
passando a fazer parte desse grupo as agremiações que não possui quadro de associados, como as
entidades virtuais, como jornais, sites, revistas, etc. Essas entidades não terão voto, mas terão a
obrigatoriedade de adquirir um nº mínimo de 05 selos como condição para serem filiadas à FBrN.
Ficou deliberado, ainda, que se a entidade não quiser ou não precisar dos selos, deverá pagar à FBrN o
valor correspondente à quantidade dos 05 (cinco) selos, incluso o valor da anuidade. No que tange ao
item Esportes ficou acertado que é de escolha do novo presidente a criação de qualquer outros cargos
que julgar necessário para as atividades da FBrN (cumprindo-se o que está em nosso estatuto),
portanto foi referendado a criação do cargo de Diretor de Esportes da FBrN para incentivar a
realização de eventos esportivos naturistas brasileiros. Ficou acertado que este cargo será dirigido por
Ricardo Duarte, naturista da YNAI-Brasil e do Sampanat. Sobre a questão da Nudez e Naturismo
ficou definido que a FBrN irá cumprir o que diz no Código de Ética a respeito da nudez que é
obrigatória a todos que se dizem naturistas. Todas as áreas e grupos devem incentivar a nudez e coibir
o uso de roupas intimas e/ou trajes de banho. Também ficou esclarecido que em caso da pessoa alegar
frio, a mesma deverá se vestir totalmente, utilizando calças compridas e casacos, ou caso o frio seja
menor, que vista primeiro uma camisa/blusa do que calças, bermudas e saias. Apresentação dos
relatórios das Federadas – Cada área apresentará anualmente um relatório consolidado do período de
1/12 do ano anterior a 30/11 do ano corrente onde deverá constar: a) Quantidade de eventos realizados,
b) Numero de pessoas que estiveram na área/grupo durante este ano e c) Numero de associados que
possui. Estes relatórios deverão ser entregues até a data de 15 de dezembro de cada ano vigente. A
FBrN irá se incumbir de enviar um formulário padrão para os relatórios. Relatórios da Gestão Elias
Pereira e aprovação das atas anteriores – Foi feita a leitura do relatório da gestão Elias Pereira junto
à FBrN e a leitura da ata do Congrenat anterior, da ata do Encontro de Tambaba e da AGE ocorrida em
Dezembro de 2005 em Brasília. Todas foram aprovadas. Cartão de Afinidade – A nova diretoria deve
buscar com urgência a implementação do Cartão de Afinidade junto a uma operadora de Cartões de
Crédito. Esta resolução foi dada em assembléia anterior e ainda não havia sido implementada. Jornal
ou Revista da FBrN – Deve ser implementado no menor espaço de tempo possível um veículo de
informação oficial da FBrN. Veículo este que deverá ter circulação nacional destinado a todos os

possuidores do Passaporte Naturista. Este veículo deverá ser implementado com um Diretor de
Imprensa que ainda não foi definido nome. Organização para o 31º Congresso da INF – Será
marcado uma reunião oficial entre a Prefeitura da cidade do Conde, a Presidência da Sonata e a nova
direção da FBrN para tratar da criação de grupos de trabalho para este evento e também definições de
atribuições para cada entidade envolvida. José Damasceno, presidente da Sonata, ficou incumbido de
marcar este encontro e comunicar aos interessados até o dia 15 de Dezembro deste ano. Assuntos
Gerais – Neste tema foi feito um manifesto da naturista Renata Freire do NIP onde ela solicita que
todos os inscritos nos próximos Congrenat’s devem ter direito a voto na mesa de reuniões e portanto
cada grupo poderia ter mais de um voto nas Assembléias. Foi ressaltado no entanto que como o
Congrenat é uma Assembléia Geral Ordinária não cabe o voto por pessoas e sim o voto por entidade
federada que se faça representar, no entanto assim como neste evento, sempre será aberto a presença
de todo e qualquer interessado no assunto, seja naturista ou não naturista. Ainda neste item de assuntos
gerais, foi novamente destacado pelo Pedro Ribeiro a questão do Museu do Naturismo que a ExPresidente da FBrN destacou no início do Congresso. O tema ficou sobre discussão para que possamos
definir como a FBrN irá colaborar para que este museu volte a atividade. Terminando o evento, ficou
definido que o 1º Encontro Latino-Americano de Naturismo será realizado oficialmente pela FBrN na
Praia do Pinho, nos dias 30 e 31 de Março e 1º de Abril de 2007 e para tal serão convidados
representantes do movimento naturista de toda América Latina. Também ficou definido que em
atendimento a uma correspondência do Sr. Secretário de Turismo e Comércio do Estado de Santa
Catarina, Sr. Osmar de Souza Nunes Filho, a Praia do Pinho será a sede do 6º Encontro Brasileiro de
Naturismo, evento bianual que ocorre nos anos impares alternando assim com os Congrenat. Este
evento está definido para ocorrer no final do ano de 2007 ainda sem data definida. Finalizando este
item o Sampanat solicitou ser a sede do próximo Congrenat no ano de 2008, sendo também aceito este
local para o evento. Na noite do dia 04 de novembro foi realizada a festa naturista com o tema do dia
das bruxas realizado num sítio organizado pelo grupo de jovens naturistas da YNAI-Brasil e com a
participação de todos. Na tarde de domingo dia 5 de Novembro de 2006 foi encerrada oficialmente as
atividades do 10º Congrenat, o maior evento naturista da América Latina. A relação dos presentes e
signatários desta ATA foi feita à parte por mim Jaime Batista Belém, que lavrei a presente.

