
 

 
 
Humor, Naturismo e Informação na dose certa, até porque se errarmos na mão, a massa desse 
folhetim rocambolesco desanda. 
 
Manaus, terra onde vivem só índios vestidos, da cabeça aos pés! 
Atendendo a pedidos..“A FOLHA DE ADÃO 2 – O Retorno dos Naturistas-Vivos ” 
O mês é JUNHO - Mês de festas e de celebração do Dia Mundial do Naturismo, e o ano é 2008. 
 
 
DIRETO DA REDAÇÃO: 
 
 
(Os Editores) 
 

     
                           Bandeira (Editor – Chefe)                        Braga (Redator e Critico) 
  
 
Bandeira – Perfecionista, atento aos mínimos detalhes, faro apuradíssimo e língua afiada quando o 
assunto é naturismo. Encontrado nas florestas da Amazônia, nem formiga escapa aos olhos do 
Bandeira, qualquer que seja a notícia, ele estará lá, em defesa da ética no naturismo.   
 
Braga – Amigo do Bandeira, reside nos manguezais potiguares, dinâmico, ousado e um tanto 
exigente, transmite a falsa impressão de ser um cara ranzinza, também perfecionista, não desgruda de 
um assunto até que se dê por satisfeito com o resultado. Bebedor compulsivo de açaí, Braga é desses 
caras que a gente ama ou odeia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUTICIAS: URGENTE DA REDAÇÃO! 
 
 

 
 
Senadora Hillary Clinton é Francesa! 
 
Em pleno ano de disputa presidencial nos EUA, o pré-candidatado “Barack Obama”, tentou 
desestabilizar a imagem política da “Senadora Hillary Clinton”, apresentando publicamente uma 
foto dela de topless. 
 
Essa foto foi tirada em Berkeley, Califórnia, no Campo Nudista Hippie Circa, em meados de 1973, 
quando Hillary e Bill Clinton ainda estavam no começo do namoro. 
 
Dados estáticos recentes confirmam que a “Senadora Hillary Clinton” perdeu um número 
expressivo de eleitores, não pela nudez parcial ou por ter se assumido naturista, mas devido aos pêlos 
nas axilas, muito visíveis na foto. 
 
Alguns eleitores protestaram nas ruas, contra aquilo que julgaram ser um absurdo:  
 
- “Pêlos nas axilas? Isso é coisa de francês”, diziam os mais exaltados. 
 
- “Nunca poderia imaginar que a Hillary fosse francesa”: retruca Shirley Mendez, universitária de 22 
anos, aluna do 5º período de Ciências Contábeis. 
 
- “Ainda estou pra ver o dia em que teremos um presidente francês no governo dos EUA”: disse 
indignado Carl Jenkins, professor de Ciências Políticas da Universidade do Colorado. 
 
Depois desse incidente, o pré-candidato à presidência dos EUA, “Barack Obama” está subindo cada 
vez mais nas pesquisas. 



 
NATURISMO NO CINEMA – E SE... 
 
...Alguns filmes fossem refeitos usando o naturismo como tema. 

 
Por Tamanduá Bandeira 
  
Sinopse: Indiana descobre numa caverna próximo de “Machu Pichu”, que seu pai na verdade era um 
índio amazônico que se perdeu por lá. 
 
Uma mensagem inca confirma sua descendência indígena, e um texto com desenhos de seus antigos 
ancestrais, todos nus, o deixa muito comovido. 

 
Indiana parte em busca de suas raízes e encontra, finalmente, a tribo 
de seu pai, que ele descobre ter sido um importante sacerdote da 
antiga cidade de NUDELOT, localizada na Argentina, após uma 
intensa luta inter-tribal, de índios nus contra índios "civilizados" e 
vestidos. 
 
Indiana, com seu inseparável chicote, passa e travar uma luta feroz 
contra os colonizadores, que insistem em colocar roupas nos índios, 
então nus. Sua destreza com o chicote é especial, ele consegue com 
seu chicote, retirar as roupas de seus oponentes, com uma pontaria 
invejável! 
 
Seguindo os antigos escritos deixados pelo seu venerável pai índio, 
Indiana adota a nudez total, pois somente a nudez poderá resgatar a 
dignidade dos homens, corruptos e criminosos em seus atos e ações 
desmedidas.  
 
 
 

Depois de uma incessante luta, Indiana, que mudou o nome para “Índio José”, consegue então, 
derrotar seus inimigos, deixando-os todos nus! 
 
Mulheres, crianças e idosos, agora com suas peles ao natural, despidos, fazem uma grande festa para 
“Índio José”, seu protetor e amigo. 
 
Ficha Técnica: 
Indiana Jones e os Caçadores da Nudez Perdida 
Diretor: Estevão Espia o Bergue 
Produtor: Jorge Nuca 
Indiana: Harrison Wolksvagen 
Classificação: Livre (pois contem cenas belíssimas de índios em nudez total) 



NUTICIAS ALEGRES: 
 
E pra quem acha que se despir em casa é mais seguro, pois está livre dos curiosos e das câmeras 
escondidas, fiquem espertos com o “Google Earth”, que anda bisbilhotando todo mundo...Nem “Os 
Simpsons” escaparam! 
 
No episódio “Marge Gamer”, a matriarca da família Simpson descobriu as infinitas possibilidades da 
internet. 
 
Logo no começo da história, Marge acessa o Google para buscar referências sobre seu nome na 
internet e encontra o “Homer Simpson” pelado, descansando tranquilamente na rede do quintal de sua 
casa. 
 

    
 

    
 

    
 
 

Pois é!...Ninguém está mais a salvo hoje em dia! 
 

 



CRÔNICAS NATURISTAS: VERDADE OU SENSACIONALISMO? 
 
 

 
 
Uso de câmeras liberadas em área naturista 
Por Mariano Braga 
 
Pelo menos na Austrália, onde a Federação Australiana de Naturismo instalou câmeras de vigilância 
na praia de Torquay, a fim de coibir os comportamentos ofensivos e sexuais de alguns freqüentadores. 
 
O representante da Federação Australiana de Naturismo afirma que o uso dessas câmeras garante a 
segurança do naturistas. 
 
"Não queremos pessoas indesejadas em nossa praia, não temos nada a esconder, somos naturistas, 
então, se alguém for pego fazendo o que não deve, será devidamente convidado a se retirar da praia", 
disse ele. 
 
"Não existe quebra de privacidade, pois estamos numa área pública, esse material ficará de posse 
exclusiva da policia, que tomará as medidas cabíveis", continua. A intenção é afastar os não-
naturistas do ambiente familiar da praia. 
 
A partir de Outubro de 2008 o sistema estará funcionando. 
 
Verdade ou Sensacionalismo? 
 
E já pensou se a moda pega? 
 
Num futuro próximo poderemos estar vivenciando a era do “naturista digital”, sempre plugado na 
internet wireless, através de chips espalhados pelo corpo, o “naturista digital” saberá em tempo real, 
quais são os locais mais seguros onde possa praticar o naturismo. O “passaporte naturista” será coisa 
do passado, sendo substituído pelo "código de barras digital naturista". 
 
Se for para o bem do movimento...viva o Big Brother Naturista? 
 
Permanece a dúvida: "O que os precursores do naturismo diriam de tudo isso?”.  
 
Tanta vigilância, protocolos, selos, certificados e comprovantes para que as pessoas possam praticar o 
naturismo, que a idéia de termos uma “Área 51 Naturista” (ver Folha de Adão Nº1) não é de todo 
absurdo!... 
 
Em algum momento o ideal naturista se perdeu seriamente!...Se alguém encontrá-lo, por favor, nos 
avise! 
 
 
 
 
 
 
 



 
ERRATA: Cometemos o equivoco de não mencionar o aniversário da madrinha Maria Luzia, Luzia 
Mulher, na edição anterior, fica aqui o registro embaraçado de felicitações atrasados a nossa querida 
Malu. 
 
Tá vendo?, É por isso que sempre pedimos por doações de textos, pois a memória senil desses 
editores, por vezes falha na hora mais importante! 

 
 

E FINALMENTE! 
 

 
A dupla de editores, amadores, desse folhetim relembra que aceita qualquer ajuda e doação, desde que 
não sejam vídeos sobre hermafroditas!  
 
 

E nem se acostumem... Não será todo mês que vocês lerão esse troço! 
 

A gente tem mais o que fazer! 
 

 
 

Esse folhetim é aperiódico, atemporal e intencionalmente anormal. 
 
 

Manaus – Junho 2008 


