VII ELAN – Encontro Latino Americano de Naturismo e XII EBN – Encontro
Brasileiro de Naturismo – “Naturismo enquanto movimento de vanguarda”.

Entre os dias 29 (vinte e nove) de março a 01 (primeiro) de abril do ano de 2.018 (dois mil e
dezoito), no auditório do Clube Paraíso das Cascatas – Clube Naturista Planalto Central –
PLANAT – município de Santo Antônio do Descoberto, Estado de Goiás, ocorreu o VII ELAN
– Encontro Latino Americano de Naturismo e o XII EBN – Encontro Brasileiro de Naturismo.
Durante a abertura do evento, compuseram a mesa diretora o Presidente da FBrN, Sr. Pedro
Ricardo de Assis Ribeiro, o Vice Presidente da FBrN, Sr. Leonardo Spinola de Miranda, o
fundador da FBrN, Sr. Celso Luís Rossi, o Presidente da Federação Mexicana de Nudismo,
Sr. Juan Marcos Castañeda Contreras, o Presidente do PLANAT, Sr. Elias Alves Pereira e o
representante da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto, Sr. José Vieira
(Secretário de Trabalho). O Presidente da FBrN, Pedro Ribeiro agradeceu a presença de
todos, principalmente da delegação mexicana que se fez presente no evento bem como a
todos os presidentes das entidades naturistas brasileiras filiadas à FBrN e ao Sr. Elias
Pereira, anfitrião do evento, destacando a organização e estrutura oferecida, além do Sr.
Celso Rossi, fundador da FBrN, bem como a presença do representante do Poder Público
Municipal o Sr. José Vieira. Todas as procurações foram devidamente analisadas e
homologadas. Verificada a Lista de Presença foi confirmado o cumprimento do quórum para
instalação e deliberações. Estavam presentes as seguintes entidades: SONATA (por
procuração), SPNat (por procuração), NatVale, ANAbricó (por procuração), PINHONAT,
Nós Naturistas (por procuração), GRAÚNA, GNC, PLANAT e Jornal Olho Nu. A seguir
houve apresentação de Dança Cigana por moradores da região. Na manhã do dia 30 (trinta)
de março, sexta feira houve o Fórum de Debates com o tema “O futuro da prática do
Naturismo em Praias, face ao crescimento mundial do turismo de práticas sexuais livres –
como isto afeta o Naturismo”. Foram dadas as seguintes sugestões: 1) haver maior
conscientização/informação para os frequentadores das praias mediante a distribuição de
folhetos explicativos sobre o naturismo e o Código de Ética; 2) distribuição de apitos como
forma de sinalizar, alertar e coibir mau comportamento em ambiente naturista; 3) colocação
de placas informativas; 4) haver uma conscientização entre os frequentadores das praias
naturistas a fim de se fazerem presentes e se unirem para coibir, inibir mau comportamento
nas praias abordando os infratores ficando de pé em volta dos mesmos como forma de
mostrar a insatisfação pelo ato grave cometido; 5) procurar o Poder Público para conseguir
Decreto de Lei onde possa ser cobrada a identificação dos frequentadores em Praias
Públicas Naturistas. No período da Tarde ocorreu a Plenária com as Entidades Naturistas
Latino Americanas. Estiveram presentes os representantes da FBrN, na pessoa do Sr.
Presidente Pedro Ricardo de Assis Ribeiro, o representante da Federação Mexicana de
Nudismo na pessoa do Sr. Juan Castañeda e por procuração o representante da Associação
para o Nudismo Naturismo Argentino o Sr. Norberto Gilberti Simonetti. Foram apresentadas
as Moções e em seguida deu-se início às discussões. Ficou decidido a criação da
Confederação Latino Americana de Nudismo, a CLANud, aprovada por unanimidade pelos
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presentes, com sede no México, sendo o primeiro presidente o representante do México até
31/12/2018. A Diretoria será formada pelo Presidente e 03 Conselheiros: - Presidente,
Secretário e um Tesoureiro, que serão eleitos pelos países membros. O próximo passo será a
criação do Estatuto da Confederação confeccionado por Gerardo Cisneros, representante do
México, bem como a participação de todos os países membros. A FBrN informará à INF/FNI.
A Confederação terá como objetivo fortalecer as entidades e grupos latino-americanos além
de viabilizar o intercambio de conhecimentos e experiências, intensificação do fluxo turístico
nudista entre as entidades filiadas e a defesa junto à INF/FNI da adoção da língua espanhola
como quarta língua oficial. Será criado um informativo – INFONud, impresso em mídia PDF,
na língua Espanhola e divulgado em toda a América Latina. No final da tarde houve um
Fórum de debates com o tema “As crianças e os adolescentes na prática do Naturismo”. Com
presença de dois adolescentes convidados a participar e dar depoimentos, foi aberto o debate
e concluiu-se que os jovens não participam porque, na maioria das vezes, não se promovem
atividades voltadas para eles, desestimulando-os a quererem participar dos encontros; Os
pais ficam temerosos em levar os filhos, pois têm medo de que as crianças sejam
fotografadas e suas imagens postadas nas redes sociais – ficou sugerido um controle maior
por parte dos organizadores dos encontros a proibir o uso de máquinas e celulares durante os
eventos; os pais, muitas vezes desconhecem os benefícios da prática naturista para os filhos
além do receio dos filhos serem assediados nos encontros. Importante que os pais orientem
os filhos sobre sexualidade e mostrem a eles que o naturismo em nada tem a ver com sexo e
que o corpo é algo natural não tendo porque sentirem vergonha. Os dirigentes dos grupos
naturistas devem promover atividades voltadas aos jovens para que possam estimular a
participação. Após os debates houve a apresentação teatral com o Grupo GRAÚNA de
Manaus/AM e a participação especial da jovem naturista de São Paulo/SP, Isis Capelatto. No
sábado dia 31 (trinta e um) de março, pela manhã, deu-se início à Plenária com as entidades
naturistas brasileiras, onde foram apresentadas as seguintes Moções: 1) Divulgação do
Naturismo: Foi aprovada em votação por unanimidade a criação de um banner padronizado
pela FBrN para ser usado como mais um meio de divulgação, porém não sendo obrigatório
por parte das entidades filiadas; a participação, não obrigatória, das entidades filiadas junto à
comunidade do entorno onde acontecem os encontros divulgando o naturismo; foi aprovado
que no folder da FBrN deva constar o endereço eletrônico de cada entidade filiada. 2)
Terreno doado para a Federação na praia de Tambaba: criação e concessão do
estacionamento com renda parcialmente revertida para a associação naturista gestora da
praia de Tambaba, para cobertura de despesas com segurança. 3) Comportamento: ficou
proposto que a FBrN adote uma política mais clara e mais firme condenando publicamente
toda discriminação e todo preconceito e proibindo terminantemente seus associados de
discriminarem, sob qualquer forma ou pretexto, a presença de pessoas desacompanhadas,
sob a pena de serem desligados da Federação. 4) Site da FBrN: atualização das informações
sobre as entidades filiadas na página da Federação Internacional de Naturismo onde faltam
informações importantes; incluir no site da FBrN o link Benefícios da prática Naturista. 5)
Ética: Criação, pela FBrN, de cartazes padronizados com frases relativas ao Código de Ética
do Naturismo Brasileiro para impressão e divulgação pelas entidades filiadas, de forma
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opcional. 6) Gestão: Adoção do Planejamento Estratégico como metodologia de
planejamento de ações de curto, médio e longo prazos pela FBrN. Foi proposto o
estabelecimento de um planejamento global de longo prazo, revisado a cada dois anos
coincidindo com a eleição da nova diretoria que deverá adaptar sua proposta de gestão ao
referido planejamento. 7) Temas para o ENN: Ecologia e Meio-Ambiente e um procedimento
padrão para associar-se às entidades filiadas à FBrN. À noite os participantes assistiram a
uma Palestra com o Sr. Celso Rossi onde foi mostrado um resumo dos 30 anos da FBrN. No
domingo 01 (primeiro) de abril houve a conclusão das plenárias do ELAN e EBN e a
cerimônia de encerramento onde o Presidente da FBrN agradeceu à organização do evento,
aos participantes, em especial, à delegação Mexicana e deu por encerrado o evento. Após,
todos desceram para posar pra foto oficial do evento.

Pedro Ricardo de Assis Ribeiro
Presidente da FBrN

Leonardo Spinola de Miranda
Vice-Presidente da FBrN
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