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Editorial

Chegamos à sétima edição de OLHO NU, um jornal virtual que nos dá muito gosto em fazer
mas que depende fundamentalmente da colaboração de seus leitores para poder apresentar
variedade de matérias. Então não se acanhe e envie sua colaboração contando suas histórias,
suas viagens, suas opiniões, piadas e artigos vistos em revistas, fotos e tudo mais que você
quiser e que tenha a ver com o Naturismo.
O mês de Janeiro foi pródigo com notícias relacionadas, indiretamente ou diretamente, com
o Naturismo e suas nuances. O jornal O GLOBO em seu caderno de turismo publicou duas
páginas sobre áreas naturistas do Brasil, no dia 18/01, mesmo dia em que a Rede Globo exibiu
matéria no jornal HOJE sobre as praias de Pedras Altas e da Galheta, ambas em Santa Catarina.
Na Inglaterra um homem conseguiu no tribunal de Londres, o direito de andar nu quando bem
entendesse, aliás notícia distribuída pelo jornal OLHO NU aos seus assinantes em meados do
mês. Mas a polêmica do momento foi no Brasil, quando um roqueiro de Heavy Metal foi preso
ao apresentar-se nu durante o Rock in Rio. Não é estranho ? Justamente quando o roqueiro
retira sua fantasia “heavy”, que normalmente é constituída de material agressivo como pontas
de lança, correntes, desenhos de caveiras e demônios, com apologia à violência é preso por
atentado violento ao pudor quando exibe seu corpo nu. A nudez é violenta ? Paulo Pereira
levanta esta POLÊMICA, no bloco 2, que chegará com atraso ao seu computador.
Estamos ainda no Verão. E não há estação mais propícia para se praticar o Naturis
mo. Uma reportagem especial mostra
todos os lugares do Brasil onde se é
possível praticá-lo sem sustos. São as
praias oficiais, as não-oficiais, porém
toleradas e os clubes e estâncias. Todos os
lugares que possuem páginas na internet
poderão ser acessados diretamente para
maiores informações. É só escolher e fazer
o roteiro e aproveitar estes 50 dias
restantes de verão. A pesquisa foi feita
pelo portal UOL e foram acrescidas algumas fotos e informações por Pedro
Ribeiro. Devido à quantidade de fotos,
você deverá ter um pouco de paciência
para realizar os downloads.
Há ainda HUMOR, FOTOFLAGRANTE e a estréia da seção MINHA PRIMEIRA VEZ, onde
Jorge Barreto relata como foi a primeira vez que praticou o Naturismo. Esta seção está aberta
para qualquer leitor que quiser compartilhar com os outros as suas primeiras emoções.
Na seção CARTAS DOS LEITORES há uma carta em especial que merece reflexão: Um
visitante francês foi impedido de entrar em um clube naturista brasileiro, por ser homem e
desacompanhado de mulher, embora membro da Federação Naturista Francesa.
Boa leitura, reflexão e divertimento.
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Cartas dos Leitores
Amigos naturistas, Bom dia.
Eu sou um naturista francês desde sempre e trabalho como tripulante na Air France. Em cada
escala eu procuro um lugar para praticar o Naturismo. Assim descobri vários sítios tranqüilos
e lindos. Por exemplo em 1974 um amigo francês que mora no Rio me fez conhecer a praia
do Abricó que se tornou famosa recentemente por causa da estupidez dum juiz "cego". Nesta
época a praia estava quase deserta com apenas quinze freqüentadores nos dias de férias. Fui
lá muitas vezes.
Parei de voar para o Brasil entre 1977 e 1991, e quando eu voltei, descobri a existência
duma organização naturista brasileira. Foi lá na praia do Pinho, e passei momentos
maravilhosos. Lá encontrei Celso Rossi, Sergio de Oliveira e outros pessoas que organizam o
novo Movimento Naturista neste país que eu gosto tanto. Mais tarde viajei para Recife e
descobri Tambaba. Que lindo! É uma pena que tem gente que fala mal deste praia e dos
moradores. Tenho muito a dizer neste caso mas será uma outra vez.
Durante minha última viagem ao RIO, fui visitar meu amigo Sergio de Oliveira. Ele me deu
um exemplar da sua revista virtual..... Gostei muito. porém, quero dar-lhe minha opinião
sobre a prática do Naturismo no Brasil. Tenho consciênçia que a mentalidade fechada por
causa duma educação rígida graças a igreja católica impede a instalação dum naturismo livre.
Na Europa, o naturismo existe desde os anos 20 e foi bem tolerado só por vinte anos. Agora
temos praias livres onde você pode escolher de ficar nu ou vestido, sem ser perturbado por
pessoas que refutam sua prática (veja a foto anexa). Acho que vai precisar muito tempo até
que se veja praias deste tipo no Brasil, é difícil de fazer admitir que a nudez não e
automaticamente sexual !...
A semana passada, quis ir visitar um sitio naturista, e Sergio ligou para um, mas a resposta
foi que é proibido para homens desacompanhados. É a primeira vez que eu não pude visitar
um novo sitio naturista. Acho que este tipo de regulamento não deve concernir os naturistas
que são sócios duma organização ou um clube oficial.
O resultado da proibição de visita dos homens desacompanhados é que os turistas naturistas
que viajam sozinhos não podem entrar nos sítios oficias, ao contrário da Europa onde eles
são tolerados se eles têm uma afiliação a um clube naturista ou uma associação. Isso se
materializa em um passaporte onde tem o nome e as informações oficiais. Cada ano, o
afiliado paga um "selo" que esta colado numa página do "passaporte". O preço deste selo é
barato: apenas 25 reais e dá possibilidade de ir a qualquer sitio.
Espero que o Naturismo brasileiro evolua na direção do nosso na Europa, à exceção da
infelizmente famosa praia de "Cap d'Agde" que não é mais naturista mais um lugar de reunião
do comérçio sexual organizado pelos profissionais alemães. Os naturistas franceses reclamam
que a apelação Naturista não seja mais autorizada para este caso.
Eu tentei visitar: www.naturismo.cbj.net Não pude. Gostaria saber por quê, talvez haja um
cookie que deve ser aceito?
Meu português é fraco então desculpe as faltas. Foi o primeiro contacto com vocês, espero
que hajam outros.
Continue a luta pela reabertura da praia do Abricó!!!!!
Abraços naturistas,
Jacques LEMAIRE.
Paris, França.
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La Jenny, praia mista. (Não lembra a Reserva ?)
Caros amigos,
Quero agradecer e parabenizar
a todos. Boa publicação, bem
escrita e
com artigos interessantes.
Abraços
Álvaro Filho
Rio de Janeiro - RJ
Obrigado pelos elogios, Álvaro,
e envie colaborações.
Pedro, Paz e Bem !
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Amigo Jacques,
Só podemos lamentar o que
ocorreu com você e desejar
que este fato ao menos leve
à reflexão alguns proprietários de clubes brasileiros.
Quanto ao endereço eletrônico da praia da Reserva é
www.naturismo.cjb.net .
Esperamos contar com sua
participação contínua em
nosso jornal, pois você deve
ter muita coisa para compartilhar.
Um abraço

Pedro, muita Paz !!!
Continuo agradecendo o envio do jornal olho nu,
número 6 ( cinco blocos ). Gostei muito do jornal e
já saiu da impressora... e foi encadernado...
futuramente, caso você aceite, enviarei
contribuições ao jornal... tudo na hora certa....
Pedro, se não for incômodo, gostaria de, aos
poucos, ir recebendo os números atrasados do
jornal... todos os números que antecederam o
número 6... se for possível, ficarei muito
agradecido. Um forte abraço e fique com Deus !
João,
Mas é claro que aceitamos
colaboração. Envie quantas
quiser.
E você já está recebendo os
números atrasados.

João Carlos
Belém. PA
Fiquei extremamente feliz pelo retorno que
você me deu ! Quanta satisfação.... e, é
claro, agradeço pelo jornal e seus blocos.
Também agradeço por já ser um assinante e
fico à espera do mês de fevereiro.
Pedro, realmente eu não gosto somente de praticar naturismo...gosto muito é de estudar sobre o
assunto... conhecer mais e mais... sabe qual é um grande sonho que tenho ? É o seguinte: Pretendo,
juntamente com minha esposa ( Fatinha ), assim que for possível, criar uma área ( particular ) naturista
próximo à capital de nosso Estado. Tenho tido a paciência necessária... mas acredito que o sonho
ainda será uma realidade... tenho 37 anos de idade e muito chão pela frente. Sempre que possível
pratico naturismo com minha esposa e algumas pessoas aqui em Belém. Somos convidados e, quando
possível, nos juntamos ao grupo. Esse grupo já existe há dez anos... mas não cresce... parece
estagnado, em que pese o esforço do presidente , um funcionário do Banco da Amazônia em nossa
cidade. Acredito já ter detectado o que não permite avanços no grupo... mas procuro ser discreto e
prefiro não tecer comentários... prefiro sonhar com o nosso sítio naturista e, aos poucos, procurar
viabilizar a construção dessa área naturista. Que Deus abençoe a mim e a minha Fatinha...
conseguiremos esta vitória. É isso... até lá e muito obrigado pelo carinho e respeito neste primeiro
contato. De coração,
* Uma curiosidade : Sou, além de um militante da educação, também radialista. Trabalhei como
locutor esportivo... larguei há seis meses para me dedicar ao trabalho no campo da educação... como
trabalhei com esporte, pergunto : O João Carlos Albuquerque que teve participação em um dos blocos
do jornal é, além de biólogo, aquele que trabalha ou trabalhou na ESPN Brasil ???? Ou é só
coincidência.... Fique com o meu abraço e já está chegando o meu livro ( Corpos Nus )..
João Carlos

OLHO NU

nº 7 – fevereiro de 2001

página 4

O João nos escreveu novamente na mesma edição. Parabéns ao grupo de vocês pela
perseverança.
Quanto ao João Carlos que escreveu na edição passada não é o mesmo da ESPN. É só
coincidência de nomes.
Belém. PA

Polêmica
Militante nudista que foi a júri pelado é declarado inocente
Da AFP................................................................................................................................
Em Londres...........................................................................................................................
Um militante radical da causa nudista, que se apresentou em seu julgamento por perturbação da ordem pública no Tribunal de Southwark (sul de Londres) totalmente nu, foi declarado inocente nesta quarta-feira (10)...................................................................................
Vincent Bethell, 28, ficou sentado durante as audiências no banco dos réus com sua frondosa barba e vestido de Adão diante das duas mulheres e dos dez homens encarregados de decidir sobre sua sorte............................................................................................................
O presidente do Tribunal, juiz George Bathurst-Norman, recomendou a Bethell permanecer
todo o tempo sentado e às mulheres presentes "baixar a vista ou olhar para outro lado quando
o acusado entrasse ou saísse da sala"............................................................................
Vincent Bethell era acusado de ter perturbado a ordem pública várias vezes entre 14 de julho e 22 de agosto do ano passado, "permanecendo pelado em lugares públicos (em frente à
sede da Scotland Yard, do museu de História Natural, ou das lojas Marks and Spencer), negando-se a se cobrir"..............................................................................................................
"A sociedade, as atitudes ou as tendências mudam com o passar dos anos, a percepção do nudismo pode mudar, o que não era aceitável há vinte anos, pode sê-lo
hoje, e nada impede que o nudismo em um lugar público seja legal", disse Bethell.
O acusado explodiu de alegria esta quarta-feira ao ouvir o veredicto e exclamou: "Ser um
ser humano não é crime!"........................................................................................
O promotor Orlando Gibbons declarou que sua atitude não punha em perigo nem a vida e
nem a saúde de ninguém, mas apresentava um risco para a moral da sociedade. O juiz estimou
finalmente que Bethell não tinha perturbado realmente a ordem pública.
Bethell deixou o tribunal tiritando de frio e saudou seus admiradores que o esperavam na
saída. Entre eles figurava Edward Pope, 52 anos, igualmente vestido com traje de Adão, que
pulava de alegria (e de frio) na porta.................................................................................
"É uma grande decisão, um grande avanço", disse Bethell aos presentes, antes de
entrar em um táxi com Pope, os dois totalmente "in puribus".

Polêmica
Eu só queria entender...
Por Paulo Pereira*

O que está realmente acontecendo com o nosso pudor ? Certamente coisa do arco-da-velha,
como se dizia antigamente. Parece incrível, mas o Brasil das décadas de 60 e 70 era menos
quadrado... Fica meio complicado entender plenamente o surto de incoerência e de
arbitrariedade que parece estar ocorrendo. Que país é este ? A quem interessa essa
orquestração de moralismo dúbio e feroz ? A nudez pura e simples é imoral e todo o resto fica
perdoado ? Até quando ?
Durante o badalado, e alienante, “Rock in Rio”, edição 2001, diante de enorme platéia
metaleira, perfumada pelas ervas nada inocentes, um roqueiro careca resolveu desnudar-se por
inteiro. Um espanto ! Mas será mesmo um espanto ? A nudez é alguma novidade assustadora
nesse país de contrastes ?... O clima da apresentação do conjunto “Queens of Stone Age” era
nitidamente quente, propício à exaltação dos sentidos. Em meio a luzes coloridas e dançantes,
muita pauleira, berros agressivos, e uma profusão de tatuagens, de máscaras macabras, de
espetos metálicos, de piercings... Sem falar no som alucinante de não sei quantos decibéis. Que
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ingênuas criancinhas estariam presentes nesse ambiente ? O roqueiro Nick Oliveri tirou a
fantasia e, tranqüilo, vendeu seu peixe. Os menores só não podem ver a nudez num palco
delirante ? Que dizer das cenas diárias de semi-nudez lasciva apresentadas pela televisão ? O
carnaval permissivo está chegando aí mais uma vez com sua nudez mal disfarçada, com seus
gestos obscenos, com sua linguagem pobre e até chula, e com a insinuante “Globeleza” nua,
rebolante, transformada num convite multicolorido de sensualidade, no mínimo, que todo
mundo aplaude, até porque ela merece... Mas onde fica o nosso pudor tão zeloso, castrador,
inverossímil ?...

Nick Oliveri no Rock in Rio 3

Comentando o episódio do
roqueiro
Oliveri,
escuto
dois
comentários muito significativos; o
primeiro, de um grupo de senhoras
tradicionais,
não-nudistas,
considerando a nudez do metaleiro
como fato trivial, inteiramente
aceitável naquele contexto, o que
evidencia que a lucidez ainda não
morreu. E um segundo, desarrozado,
de um naturista de carteirinha, que
condenou a nudez roqueira, pois
considera o desnudamento um ato
impróprio para menores, o que o
leva a jamais despir-se, por
exemplo, diante do filho de dezoito
anos... Isso sim é que é um espanto
de doer !...

Na Hungria, algumas lindas
modelos foram colocadas nuas nas ruas, fazendo compras ou simplesmente caminhando. Não
foram agredidas nem drasticamente presas. Será que lá só exitem devassos ? ... E na
aristocrática e bela Londres, um nudista radical, Vincent Bethell, acabou absolvido pelo Tribunal
de Southwark. O nobre Juiz considerou que Vincent não tinha perturbado a ordem pública.
Realmente permanece a esperança de que a nudez, pura e simples, possa adquirir estatus de
naturalidade, de aceitação, de direito individual sem ofensa... Um mundo menos preconceituoso
e mais natural seria sem dúvida um mundo mais equilibrado, menos violento e mais feliz.
Aqui no Brasil, entretanto, há cada vez mais uma sensação de que enfrentamos uma
realidade feita sempre de dois pesos e duas medidas. E o Naturismo, por exemplo, é sempre
isolado, recebendo a dureza das leis anacrônicas, enquanto a pornografia e a nudez pintada, ou
mal escondida, viram destaques no vídeo ou na primeira página... Eu não estou nem criticando
enfaticamente; eu só queria entender...
*Paulo Pereira é ex- presidente da Rio-Nat

O Solar de Guaratiba no Rio de Janeiro informa que fará um “grande baile précarnavalesco” no dia 17 de Fevereiro de 2001. Maiores informações com Vera ou
Belmiro pelos telefones 417-2332 ou 417-0150.

OLHO NU é publicado mensalmente e distribuído dirigidamente a e-mails de naturistas e de simpáticos ao movimento. O jornal
conta com a colaboração permanente de Paulo Pereira da Silva, biólogo e jornalista e Jorge Barreto, que faz as alterações
necessárias na fotografias publicadas e é responsável pela página na Internet. A editoração é feita por Pedro Ribeiro, professor .
Todas as matérias são assinadas e emitem opiniões pessoais. Toda e qualquer matéria enviada por qualquer naturista poderá ser
publicada desde que trate apenas de assuntos relacionados ao tema deste jornal.
Toda colaboração será aceita e muito bem-vinda. Cartas, colaborações, sugestões e críticas poderão ser enviadas para o
endereço eletrônico: jornalolhonu@bol.com.br ou natpedro@ig.com.br .
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Especial

Nesta seção reunimos todos os lugares do Brasil onde se pode praticar o Naturismo sem sustos.
São praias oficiais, não oficiais e clubes onde tirar a roupa é fundamental.

Redutos naturistas: aqui todo
mundo tira a roupa e ninguém liga

Fonte: página do UOL
Adaptado por Pedro Ribeiro

As
pessoas
vão
chegando
e,
aparentemente,
muitas
são
velhas
conhecidas. Alguns cumprimentos e, na
maior sem-cerimônia, vão tirando a roupa.
Sim, com a mesma naturalidade que a
maioria das pessoas chega à praia e passa
protetor solar, eles ficam nus - e passam
muito mais protetor solar, como é de se
imaginar. São os praticantes do Naturismo.
No passado essa prática era chamada de
nudismo - definição simplista e que não
retrata fielmente os conceitos do Naturismo.
Hoje em dia, os dois termos são usados
indistintamente. Os primeiros adeptos enfren
taram manifestações contrárias, mas aos
Galheta, em Santa Catarina, o estado onde
poucos prevaleceram as vontades individuais,
há mais opções para os naturistas.
regidas, naturalmente, pelo respeito. Hoje,
quem quiser ficar do jeito que veio ao mundo pode
procurar
os locais
adequados,
seja
uma
quem
quiser ficar
do jeito
que veio ao
mundo
bela praia ou mesmo um sítio no meio da serra. Há até associações com sedes em vários
estados que cuidam da preservação e divulgação dos princípios naturistas.
Harmonia
com a natureza - A maioria dos
naturistas................................................................................................................
freqüentadores das áreas naturistas é formada por
famílias, incluindo muitas crianças. No Brasil são quase
dez praias onde a atividade é reconhecida, aprovada e
oficializada. Mas há pelo menos outras dezenas onde
ficar sem roupa já não assusta ninguém. Normalmente
são praias desertas e, com poucas exceções, em
regiões recortadas por rochas ou cercadas de
vegetação, o que garante um pouco mais de
privacidade................................................
Segundo a International Naturist Federation (IFN),
Praia de Massarandupió, na Bahia,
Naturismo é "um modo de vida em harmonia com a
ao norte de Salvador
natureza, caracterizado pela prática da nudez em grupo
ee que tem
tem por
porintenção
intençãofavorecer
favorecer
o auto-respeito,
o
o auto-respeito,
o respeito
pelo outro e o cuidado com o meio
respeito
ambiente".
Há no Brasil também diversos clubes de uso exclusivo dos naturistas. Um dos mais próximos
da capital paulista é o Rincão Clube Naturista, de Guaratinguetá. Tem diversas opções de lazer,
como piscinas, quadras esportivas, trilhas e cachoeiras, além de restaurante, área de camping,
chalés e bangalôs completos. Outra opção próxima a São Paulo é RamaNat Estância Naturista,
que fica em Extrema, sul de Minas Gerais. No Rio Grande do Sul há o Colina do Sol Centro
Naturista, distante 70 quilômetros de Porto Alegre..............................................................
Quem estiver interessado em freqüentar essas praias ou clubes, antes deve se informar
sobre as normas, os códigos de conduta e as restrições. Homens desacompanhados, por
exemplo, geralmente, demoram mais a serem bem-vindos. A maioria dos clubes só aceita
famílias ou casais...................................................................................................................
Praias oficiais: aqui tirar a roupa é lei
Os catarinenses são os brasileiros com mais opções naturistas. Em Balneário Camboriú, por
exemplo, fica a Praia do Pinho, a primeira oficializada para a prática. Mas há também Galheta,
em Florianópolis, e Pedras Altas, em Palhoça. No Nordeste, região mais ensolarada do Brasil, há
apenas duas opções: a famosa Tambaba, a 50 quilômetros de João Pessoa, na Paraíba, e
Massarandupió, a pouco mais de cem quilômetros ao norte de Salvador, na Bahia. Veja abaixo
quais são as praias onde tirar a roupa virou lei. (Clique em cima das letras azuis para entrar na
página da internet da praia apresentada)
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Galheta
Barra Seca ....................................................................................................................
Fica em uma das
Fica em Linhares, no Espírito Santo, a 142
regiões mais belas
Km de Vitória. São cerca de dois quilômetros
de Florianópolis. O
de praia reservados ao Naturismo. Foi criada
Naturismo é pratiem setembro de 1993. Tem uma área de
cado, mesmo que
camping e banheiros públicos. Para
extra-oficialmente,
hospedagem conta com pousadas. O acesso
há mais de 20 aé pela BR 101, até Pontal do Ipiranga, onde
nos. Tem como ca
é preciso utilizar a balsa para cruzar o rio.
racterística única o
fato de estar em
um parque municipal protegido e
preservado, com
grandes áreas verdes junto à praia.
Galheta- SC O mar bravo atrai
também surfistas.

Barra SecaES

Massarandupió
Fica em Entre Rios, a 108 quilômetros de Salvador, na Bahia. O acesso foi facilitado após a
abertura da Linha Verde, que segue no sentido Norte a partir da capital. A entrada é entre as
praias de Sabaúma e Porto Sauípe. Deve-se pegar uma estrada de terra e seguir por mais sete
quilômetros e depois caminhar mais 20 minutos, já em um ambiente natural bastante
apropriado, com muitos coqueiros e algumas dunas. São dois quilômetros de praia. Como infraestrutura possui algumas pousadas e área para acampamento.
Tambaba
A cerca de uma hora (50 quilômetros) de João
Pessoa, essa praia é um dos mais famosos
pontos de naturismo do País - além de ter sido o
primeiro local do Nordeste reconhecido
oficialmente. É uma região recortada por rochas,
falésias e de vegetação rica, o que favorece a
prática naturista. O mar é calmo, mas deve-se
ter cuidado ao nadar próximo às pedras.
Olho de Boi - RJ
Olho de Boi
Fica em Búzios, distante 180 quilômetros do
Rio de Janeiro. É uma praia pequena e com
pouca infra-estrutura. Separada por costões,
tem apenas 50 metros, o que garante sua
privacidade.

Ta m ba b
Pedras Altas....................................................................................................................
a - PB
Fica no distrito de Enseada do Brito, Município de Palhoça, distante 30 quilômetros ao sul de
Florianópolis, pela BR 101. Tem águas tranqüilas e transparentes cercadas pela mata atlântica
da reserva biológica da Serra do Tabuleiro. A infra-estrutura se limita a uma pequena pousada,
uma área de camping para 20 barracas, estacionamento, chuveiros quentes, restaurante e bar.

Pedras Altas - SC

Praia do Pinho- SC
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Praia do Pinho................................................................................................................
Primeira praia oficial de naturismo do Brasil, fica em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. É
cercada por rochas, o que garante privacidade e ao mesmo tempo forma recantos como
piscinas naturais. Tem boa estrutura, com bares, área de camping e estacionamento.
Leia no próximo bloco a relação de todas as praias naturistas não oficiais.

Especial NaTurismo

Continuamos apresentando esta seção especial de verão, agora com a relação de todas as
praias naturistas não oficiais do Brasil. Na relação não estão incluídas as que realmente têm
problemas com a polícia ou com a população local.

Praias não oficiais:
aqui a tolerância mútua é fundamental
fonte: www.uol.com.br
Adaptado por Pedro Ribeiro

A região Nordeste é a campeã em praias onde a prática do naturismo não é oficializada, mas
eventualmente se manifesta. Pernambuco e Bahia são os que oferecem mais opções. No
Sudeste a liderança é do Rio de Janeiro, mas São Paulo também tem algumas representantes,
principalmente na região de Ubatuba......................................................................................

Praia do Alto...................................................................................................................
Fica em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. A referência para o caminho é a Praia Vermelha do
Norte, de onde sai uma trilha que leva até a praia.................................................................
Praia Brava.........................................................
Fica em Cabo Frio, litoral do Rio de Janeiro, com
infra-estrutura bastante limitada, que é compensada,
contudo, pela paisagem. Também é visitada por
surfistas.

Praia Seca........................................................
Fica em Araruama, Estado do Rio. Além do mar de
ondas fortes, um dos destaques são as diversas
lagoas.

Praia da Figueira
Fica em Trindade, perto de Parati,
com acesso mais fácil pela
Rio/Santos. O mar é calmo e a
região é coberta pelo pouco que
resta de Mata Atlântica.

Arraial d'Ajuda
Na chamada Costa do Descobrimento, Arraial d'Ajuda, vizinha de Porto Seguro, tem duas
opções: Taípe e Pitinga. Ambas são tranqüilas e têm o isolamento garantido por enormes
falésias.
Trancoso
Trancoso, outra vizinha de Porto Seguro (mais adiante um pouco que Arraial d'Ajuda), também
tem uma opção naturista. A praia tem areia fina e é relativamente longa. Outra opção na região
de Trancoso é a Praia da Pedra Grande.
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Ilha da Coroa Vermelha
Fica em Nova Viçosa, na Bahia. Bancos de areia formam várias pequenas praias. Entre as
atividades há boas caminhadas e mergulho.
Quinta Praia
Fica em Morro de São Paulo, um dos pontos atualmente mais badalados do litoral baiano. O
caminho mais comum é de barco, via Valença.
Praia Princesa ou Farol
Fica em Algodoal, Ilha de Maiandeua, no Pará. Praia de arreias claras, isolada da vila apenas
por um igarapé.
Praia das Fontes
A região começou a ficar mais famosa depois da abertura do Hotel Praias das Fontes, um resort
servido também por um pequeno parque aquático. Fica em Beberibe, Ceará. A praia tem muitas
pedras e como destaque uma pequena vila de pescadores e uma lagoa de água doce, a Tracuá.
Praia Muro Alto
Também em Pernambuco, porém na cidade de Ipojuca, a cerca de 60 quilômetros do Recife.
Vizinha de Porto de Galinhas, um dos destaques é uma enorme piscina natural.
Berreiros, Pernambuco
Tem pelo menos três boas praias onde é possível praticar o naturismo: Praia de Gravatá, perto
da Vila de Abreu do Una, ocupada por pescadores e com a faixa de areia bastante larga,
principalmente na maré baixa, que revela também algumas piscinas naturais. Praia Várzea do
Uma, já na foz do rio Uma e servida por pequenos barcos que fazem a travessia a partir da
rodovia. E Praia do Porto, a mais isolada, com acesso mais difícil porém que compensa o
sacrifício pelo cenário, com areias brancas, coqueiros e até mesmo uma área de mangue bem
preservada.
Ilha Cocaia
Fica em Cabo de Santo Agostinho, cidade distante cerca de 50 quilômetros de Recife e ganhou
fama depois da abertura de um resort, o Blue Tree Cabo de Santo Agostinho. O acesso se dá
pela BR 101. A ilha é uma área de proteção ambiental, com acesso limitado e controlado.
Praia de Americano
Fica em Fernando de Noronha. O melhor caminho é seguir pela praia do Bode. A praia de ondas
fracas e areia fofa. Ganhou esse nome por ser uma das preferidas pelos americanos que a
freqüentaram durante a Segunda Grande Guerra.
Praia Madeiro
Fica em Tibaú do Sul, no Rio Grande do Norte, região conhecida principalmente pela bela praia
de Pipa. Trata-se de uma vila de pescadores e, como toda a região, é cheia de falésias.
Praia Abais
Fica em Estância, em Sergipe, famosa pelos festejos juninos e também por suas construções
históricas. Entre os destaques, além da praia, está a Lagoa Grande
Ilha da Coroa
Fica em Barra de Santo Antônio, litoral norte de Alagoas e relativamente perto de Maceió. Na
maré baixa é possível cruzar a região e chegar a pé à ilha, formada na foz do Rio Santo
Antônio.
No próximo bloco especial de turismo, conheça todos os clubes e estâncias naturistas do Brasil.
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Agora a terceira e última parte de nosso especial de férias de verão com as localizações de
todos os sítios e clubes naturistas do Brasil. Se você clicar sobre o nome em azul sublinhado
você poderá entrar nas páginas dos clubes e obter ainda mais detalhes.

Clubes: aqui você paga para poder ficar nu

Fonte: www.uol.com.br
Adaptado por Pedro Ribeiro

Rincão Clube Naturista........................
Fica em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, a
160 quilômetros da capital paulista, e foi
instalado em uma antiga fazenda leiteira. A
infra-estrutura de lazer conta com trilhas,
cachoeira, duas piscinas, lagos, bicicletas, vôlei
na areia, shuffleboard, sauna a vapor, sala de
tevê, sala de vídeo e tênis de mesa. Possui
ainda bar, restaurante e para a hospedagem
chalés, bangalôs, quartos e área de camping.

Recanto Paraíso....................................................
Fica em Piraí, na Serra das Araras, a 60 quilômetros do
Rio de Janeiro. Possui 170 mil metros quadrados de
área, e tem quartos, piscina, lago, sauna, área para
camping e também para o estacionamento de trailer e
motorhome, trilha e quadra de vôlei.

Amazonat Resort..........................................
Fica a 160 Km de Manaus, em uma região já
cercada pela selva amazônica. Naturistas são
aceitos apenas nos meses de julho e agosto - no
restante do ano é um hotel de selva como outros
da região. Oficialmente é a única área naturista
da região Norte. Possui toda a infra-estrutura de
um bom hotel de selva, com chalés, restaurante,
piscinas, lago, quadra de vôlei e trilhas no meio
da selva.

Colina do Sol........................................
O clube fica em Taquara, Rio Grande do
Sul, a 60 Km de Porto Alegre e é mais que
uma simples área naturalista. São dezenas
de casas, muitas ocupadas por pessoas
que moram lá permanentemente. Possui
piscinas, lagos, áreas poliesportivas, área
de camping, restaurante, lojas e mercado.

OLHO NU

nº 7 – fevereiro de 2001

página 11

Paraíso da Tartaruga...............................................
Fica perto da Praia do Pinho, no Balneário Camboriú. É
considerada a região onde nasceu o naturismo no Brasil.
A estrutura limita-se a uma pousada, camping,
restaurante e piscina, mas o que encanta é a paisagem
da região.

Rama Nat.........................................................
Fica em Extrema, na Serra da Mantiqueira. Possui
10 chalés e casas mobiliadas. O forte da região é a
beleza natural da serra, com cachoeiras, trilhas e
um friozinho sempre agradável nas noites. Como
apoio ao lazer oferece piscinas, saunas,
restaurante, sala de TV com lareira, salão de jogos
e bar.

Solar de Guaratiba
www.solarguaratiba.com.br
Fica em Pedra de Guaratiba, no município do
Rio de Janeiro. Possui piscina, quartos para
hospedagem, playground, campo de vôlei e
campo de futebol. Oferece comida caseira e
serviço de bar. É o único clube naturista do
município do Rio.

InterNAuTURISTA

Uma nova empresa naturista está surgindo no Brasil. Trata-se de um empreendimento
americano na Bahia, que a partir de agosto começa a funcionar. O nome é Club Tropical, do
mesmo dono do Orient Club de Saint Martin. Quem quiser conhecer melhor a respeito deste
empreendimento basta entrar no site www.clubtropical.com.br .

Minha Primeira Vez

A partir desta edição, você, o leitor de OLHO NU, poderá relatar nesta seção como foi a sua
primeira experiência com o Naturismo. Sabemos que nem sempre a primeira vez é a melhor em
muitas coisas. No Naturismo em especial há muita gente que começou com outras intenções
que não as verdadeiramente naturistas. Mas será bom contar e quem sabe incentivar, ou até
aliviar, outros leitores a experimentar o Naturismo. É só escrever. jornalolhonu@bol.com.br .
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Quem faz o primeiro relato é o nosso colaborador Jorge Barreto.

“Meu nome é Jorge Barreto, há 27 anos atrás, vínhamos eu e um amigo dando um
passeio num fim de tarde de verão pelas areias do Recreio do Bandeirantes em direção à
Barra da Tijuca, quando ao passar pela Praia da Reserva me deparei com um casal,
aparentemente de europeus, banhando-se nus, numa total liberdade, o estranho é que
estávamos em plena ditadura militar em 1974.

Eu era apenas um menino de 15 anos, com um radinho AM de pilha na orelha, ouvindo o
Programa do Big Boy.
Fiquei congelado; perplexo com a imagem daquela mulher nua, tão linda, tão livre, aquilo
era pura poesia e ao som de Santana em meu radinho, parei ali mesmo, tirei a camiseta
joguei na areia e sentei, levei uns 20 minutos pra acordar.
Curioso é que em nenhum momento vi aquela nudez com uma conotação sexual, apesar
da minha inexperiência e curiosidades normais para a idade.
Depois de um certo tempo, lentamente foi surgindo um aperto em minha garganta, era
como se um grito estivesse preso, meu peito queimava, era uma vontade louca, impossível de
controlar de tirar toda a roupa e dar um mergulho, era aquela liberdade que eu queria pra
mim. Lembro que virei pro meu amigo e falei, vou tirar a roupa e dar um mergulho. Ainda
lembro das palavras dele, “ TÚ É DOIDO MESMO...”
Quando saía do mar, olhei para ela, que olhava pra mim e acho que nunca vou esquecer o
brilho do seu sorriso.
Assim me tornei naturista, apesar de desconhecer essa palavra, que só entrou no meu
vocabulário uns 15 anos mais tarde.
Continuo freqüentando a Praia da Reserva até hoje e não vejo a hora de termos o
Naturismo legalizado nela.

Jorge Barreto
naturismo@xmail.com

Humor Naturista

Estas frases foram publicadas no Diário Catarinense,
caderno especial de verão, de 14 de janeiro de 1996,
todo dedicado ao Naturismo em Santa Catarina.

 Mesmo quem não é alpinista adora
escalar o monte de Vênus.
 Para evitar constrangimentos, só aos
magistrados é permitido falar das
respectivas varas.
 Macumba e espiritismo não funcionam
em praia de nudismo: ali não tem jeito de
baixar o santo !
 Verão, praia, mulher bonita, noite de
lua cheia. Sinceramente, não dá pra
acreditar que fomos expulsos do paraíso.
 Ali não precisa de Juiz de Direito.
Precisa juízo direito.
 O único que pode vestir um avental é o
churrasqueiro, para evitar acidentes na
hora de cortar a lingüiça.
 Praia de nudismo tem suas vantagens.
Há tanta coisa para se ver que ninguém vai
prestar atenção na sua celulite.

Charge publicada no livro “L’Humour
des Nudistes...” de Mina e André
Guillois, em 1989, pela editora
Marabout, da Bélgica. Ilustração de
Franar
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Divulgação
LEMBRETE: Você já leu o livro
-

-

“CORPOS NUS” ?
Conheça já o Nudismo sem
máscaras: a história naturista
verdadeira, a doutrina filosófica
do
Movimento,
os
contrapontos, os depoimentos
de Naturistas e não-naturistas
e reflexões importantes sobre a
sociedade e o hábito da nudez
sadia.
Em vez de palpites, busque o
conhecimento !
Vá comprar o seu exemplar, por
apenas R$ 20,00, nos seguintes
endereços:

Livraria Leonardo Da Vinci – Avenida
Rio Branco, 185. Tel.: 0**21 533 2237
www.leonardodavinci.com.br

Livraria Proverbo – Tel.: 0**21
261 3413
pelapalavra@openlink.com.br

Fotoflagrante
CARA PÁLIDA

Para prestigiar o Quarup, cerimônia religiosa
em que os índios reverenciam seus mortos, o
ministro da Justiça Nelson Jobim, tomou
banho de rio numa lagoa da aldeia Cuicura,
no Parque Nacional do Xingu (MT), no
domingo 1º . Ele estava acompanhado de
líderes indígenas e do presidente da Funai,
Julio Gaiger.
Revista ISTOÉ- Sem data conhecida

Curiosidade Naturista

Nosso leitor e amigo Márcio Henrique nos enviou um artigo publicado no jornal O DIA de
7/01/2001, mostrando algumas curiosidades sobre a vida de Luz del Fuego, a primeira naturista
brasileira.

BARRADOS NA ILHA DO SOL

Em 1960, Luz del Fuego impede a entrada da equipe do censo no clube em que vivia nua .

"Só se entra aqui sem roupa " . a frase, mais do que ditar um estilo de vida, tinha valor de lei
no regulamento do Clube Naturista Brasileiro, na Ilha do Sol, na Baía de Guanabara, e foi um
dos obstáculos para os recenseadores do censo de 1960. Se no censo de 2000, a preocupação
foi com as áreas dominadas pelo tráfico de drogas - o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) utilizou pessoas das próprias comunidades como recenseadoras -, há 40
anos, a presidente do clube e musa do Naturismo no Brasil, a vedete Luz del Fuego, foi
intransigente em sua decisão: para entrar na Ilha do Sol, a condição irrevogável era estar nu.
Durante duas horas, duas lanchas do Loyd Brasileiro - com os recenseadores e jornalistas que
foram acompanhar a contagem dos nudistas - ficaram atracadas aguardando a negociação .
Uma equipe do DIA estava lá, e a reportagem foi publicada no jornal de 22 de setembro de
1960. Os recenseadores fizeram a proposta de usar short, mas Luz del Fuego não concordou .
O censo não foi realizado nesse dia. No dia seguinte, o delegado do IBGE no Rio, José Alves
filho, declarou que Luz del Fuego poderia ser presa .
Del Fuego vivia isolada na ilha com apenas 2 empregados. a fase áurea da vedete já havia
passado. O movimento ficava por conta dos amigos nudistas que freqüentavam o clube e eram
recebidos pela presidente apenas com a cobra miss enrolada ao corpo .
Luz del Fuego foi morta a pauladas, junto com o seu empregado Edgar Lira, em uma
emboscada, em 19 de julho de 1967 .
Colaboração de
Márcio Henrique Napoleão

