
 

 
Humor, Naturismo e Informação na dose certa, até porque o álcool não é de todo bem-vindo entre os 
naturistas, pois naturista bêbado é um pé-no-saco! 
 
Manaus, terra onde vivem só índios vestidos, da cabeça aos pés! Acreditem! 
O mês do lançamento da “A FOLHA DE ADÃO” é o MAIO. 
O Ano é o 2008, depois de Cristo. 
E isso é uma estratégia de encher lingüiça para esse troço ficar maior e consumir pelo menos duas 
páginas... Ah!, também colocamos algumas figuras pra distrair! 
Como dizia Chopin, quem não ri não é uma pessoa séria! 
(O Editor Nu) 
 
 
Horóscopo do Mês: Aos nascidos em Maio, naturistas, fiquem atentos às rajadas de ventos 
setentrionais, que costumam chegar ao primeiro contato do crepúsculo. Aos eleitos deste mês, nossos 
sinceros cumprimentos, e tenham sempre em mente a frase do antigo poeta naturista Celmo Trotski: 
ao comprar sua arma, a escolha é ROSSI, fulminante como o Paolo Rossi na cobrança de pênalti 
contra o selecionado canarinho. Voa Canarinho voa... 
 
 
INFORME SEM VERGONHA 1: 
 

 
O GRAÚNA vai mudar de nome: em virtude das constantes ausências de seus 
associados, que chegam a deixar as madeixas longas de Jesus em alvoroço, 
principalmente na hora de pagar o aluguel do sítio, a sugestão seria essa, para a 
nova denominação: Grupo Amazonense União de Naturistas Ausentes 
(Graúna). Que charme, né? 
 
 

 
 
 
MODA NATURISTA: 
 

Aproveite para desfrutar de deliciosos momentos de exibição de seu figurino 
natural. Brincos de argola, os tradicionais, utilizados por muitas naturistas. Aos 
homens aqueles tradicionais brincos na orelha esquerda, ou direita, ou mesmo 
nas duas. A opção é de acordo com sua ideologia! Aos mais radicais o “príncipe 
Albert” é uma alternativa, porém aconselhamos cuidados aos naturistas que 
usarem este ornamento em áreas florestais de locais naturistas como o 
“GRAÚNA” ou o “Encanto de Minas”, locais de mata densa, que podem 
ocasionar acidentes. (você pode ser fisgado (a) por galhos ou plantas nativas!). 

 
 
 
 
 
 



 
NUTICIAS ALEGRES: 
 
Preparem seus corações e mentes para o alto grau de exibicionismo no 31º Congresso. Explicando 
melhor: brasileiros e gringos devem travar uma batalha para saber qual o melhor naturismo 
organizado do mundo. Façam suas apostas! 
 
 

O MINISTÉRIO NATURISTA INFORMA: 
O uso constante de roupas faz mal a saúde e pode causar dependência. 

 
 
 
PROGRAMA DE ÍNDIO: 
 
 

Esta foi verdadeira. Uma companhia de Teatro de Manaus, feita por 
caboclos da região amazônica, estava em cartaz com a peça teatral 
“A Maravilhosa História do Sapo Tarõ-Bequê”, de autoria do 
dramaturgo Márcio Souza. A história é baseada em lendas 
indígenas, e para a surpresa e desencanto da trupe teatral foi proibida 
de ser apresentada em uma reserva indígena do Amazonas, reserva 
esta com forte tradição missionária protestante.  

 
Por ter cenas de nudez parcial (a personagem juriti e o próprio sapo usavam tapas-sexo) os 
coordenadores da reserva não permitiram que a peça fosse mostrada aos índios vestidos e subjugados 
em sua tradição. Eu juro, é a mais pura verdade este inusitado fato. 
 
 
PERFIL NATURISTA 
 

 
O perfil naturista de hoje é o de Eli Pedreira, um notório naturista, conhecido 
por chegar silenciosamente nos locais, sem chamar a atenção de ninguém. 
Este homem discretíssimo é um gigante na defesa do Naturismo brasileiro. 
Sua companheira Lalá não escuta bem de um lado do ouvido, dizem às mais 
línguas que o fato é decorrente dos gritos que Eli, de surpresa, profere em sua 
casa quando o café não está no ponto. 
 

 
 
 
INFORME SEM VERGONHA 2 

 
 
O movimento naturista no Brasil tem crescido mais que o número de grandes 
prêmios de F-1 que o Rubinho tem participado. E os problemas já começam a 
chegar: são tantos os locais e os milhões e milhões de brasileiros que adotam 
de um dia para o outro o naturismo que não está dando para quem quer. Até 
clubes estão sem opção de nomes originais e colocam nomes que já existem. 
O exemplo é o Remanso Para com isso, que agora já são dois: Remanso 1 e 2. 

 
 
 
 
 



 
 
NUTICIAS – CRÔNICAS DE UM NATURISMO BIZARRO 
 

 
 
Campo Naturista encontrado na "Área 51" 
Por Mariano Braga 
 
Aparentemente os políticos norte-americanos não medem esforços para encontrarem lugares onde 
possam praticar o nudismo social longe dos holofotes da mídia. 
 
Recentemente um escândalo veio a tona. A super-protegida "Área 51", longe de ser somente uma base 
secreta do governo, foi descoberta como sendo também um ponto de encontro de naturistas. 
 
E os visitantes, como alguns poderiam imaginar, não são extras-terrestres. 
 
Herpie Lipsak, repórter âncora da Gazeta "Naked Truth”, depois de saber por fontes seguras, que 
políticos americanos praticam o naturismo na "Área 51", conseguiu obter um registro interno feita 
pelas câmeras de segurança, cerca de 1 hora e meia, com aquilo que ninguém jamais esperava ver. 
 
Nessa filmagem podemos ver o Senador "John Kerry", de Massachusetts, se bronzeando na piscina, 
muito preocupado em eliminar as marcas de sunga. Vemos também "Newt Gingrich" e a secretaria de 
Estado "Condoleezza Rice" tentando, sem sucesso, vencer o Ex-presidente "Jimmy Carter" e sua 
parceira "Geraldine Ferraro", numa descontraída e animada partida de volley naturista.  
 
Esse material está sendo solicitado por alguns políticos americanos, em sua maioria têxteis, a fim de 
determinar se está havendo mal-uso dos recursos governamentais. Uma vez que não interessa ao 
governo norte-americano, desmistificar o "tabu da nudez social" para a grande sociedade. 
 
Publicamente a secretaria do governo, nega todas essas informações. 
 

Qualquer semelhança com fatos reais é mera coincidência, ou não? 
Mas lembrem-se, a verdade está lá fora! 

 
 
 

E FINALMENTE! 
 
A dupla de editores deste falacioso “A Folha de Adão” comunica que aceita qualquer tipo de doação, 
desde que não sejam roupas, por motivos mais do que óbvios! 
 
Planeta Terra, Brasil, terra dos índios vestidos (nus, só para o Globo Repórter, e rapidinho, sem 
aparecer às partes imorais!). 
 
 

Esse folhetim é aperiódico, atemporal e intencionalmente anormal. 
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