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Palavra do Presidente

Queridos amigos e ami
gas naturistas, é uma
alegria celebrar a união

de nossa família SPNat com o
coroamento da amizade e da
união com a eleição que tivemos
no encontro de outubro.
Ser levado à presidência me dá
um orgulho muito grande e uma
responsabilidade maior ainda para
manter a união e o crescimento
sustentável de nosso grupo. Mais
do que quantidade, temos de pre
servar sempre a qualidade e tra
balhar para que o espírito naturista
sadio e familiar continue reinando
nos encontros.
E para sedimentar tudo pelo que
temos trabalhado é que estamos
lançando um boletim mensal, para
trazer notícias e criar maior aproxi
mação entre todos. Ainda estamos
formando o conselho editorial para
que as matérias reflitam o que o
SPNat representa para os associa
dos e para o naturismo no Brasil.
Por isso contamos com cada um
na sugestão de temas.
Esperamos todos no Encontro dos
Minions, dias 28 e 29 de novembro,
quando poderemos discutir melhor
este novo projeto.

Fernando Machado  Presidente

Para alegrar a criançada no fim de
semana prolongado de outubro, o
Spnat criou uma série de ativi
dades para integrar ainda mais
nossos filhos e filhas.
Entre elas tivemos a corrida do
saco e pesca de aranha, com pre
miação para os pequenos e tor
cida de pais e mães durante as
provas. No final, todos ganharam
nota 10 pelo espírito esportivo e
pela animação.

Festa do Halloween e do Pijama reúnem 
mais de cem associados

Foi um tremendo sucesso o fim de
semana de 10 a 12 de outubro,
quando o SPNat realizou mais

um encontro temático e muitas brin
cadeiras saudáveis para os participantes.
Na noite do dia 10, todos vestiram seus
pijamas, roupões, camisolas e baby
dolls para  começar a  Festa  do Pi
jama, com animação do sempre atento
DJ Luiz Ricardo, com uma seleção fan
tástica de músicas para todos os gos
tos e para não deixar ninguém pegar no
sono antes da hora.

Por mais que muitos de nós não use
mos nada ou quase nada para dormir,
todos se preocuparam com o visual
para causar boa impressão. E todos
causaram, ao escolher modelitos à al
tura da festa. 
Destaque, claro, para as crianças, que
estavam muito bem produzidas para
“brincar de dormir” e curtir a baladinha.

Sem contar a
grande surpresa
da noite, já que
de repente apa
receu do  nada a
famosa Galinha
Pintadinha, que
fez sucesso não
só com as crian
ças, mas também
com os adultos.
Parabéns espe
cial à sempre pre
sente Lili, que
deve ter sofrido
muito calor dentro
da fantasia.

O jantar, durante a festa, não podia ser
outro: pizzas de vários e deliciosos sa
bores, acompanhadas por vinho,
cerveja e por uma mistureba deliciosa
preparada pelo Luciano, composta por
groselha, vodka e, pasmem, pimenta
vermelha. Poucos resistiram à tentação
de experimentar.
Já na tenebrosa noite de domingo, o ter
ror estava à solta na Festa do Hal
loween, com múmias, bruxas, fan
tasmas, caveiras, zoombies, dráculas,
acidentados e outros seres assusta
dores. A trilha sonora e a decoração do
ambiente também deram o tom da festa. 

Por mais que os “horrorosos” ten
tassem, ninguém ficou tão assustado
assim e o que reinou foi a amizade,
boas risadas e uma gostosa confrater
nização entre os seres mais estranhos
que poderiam aparecer. Especialmente
num grupo naturista, em que a fantasia
virou  roupa oficial da festa.

Vale destacar ainda o
empenho da Thelma,
da Paula e de outros
dedicados amigos e
amigas na decoração
da festa, que teve até
toalhas de mesa imi
tando teias de ara
nha e, claro, o tradi
cional Jackolantern,
a abóbora iluminada
para representar a
Festa do Halloween.

Resumindo: um fim de semana prolon
gado mara
vilhoso, com
a participa
ção de natu
ristas não só
de São Paulo,
mas também
dos nossos
sempre pre
sentes ami
gos do Rio
de Janeiro,
de Brasília e
do Paraná.

Gincanas animam
nosso encontro



Eleição da nova diretoria e  conselho do SPNat

SPNat também tem esporte saudável e natural

Conforme determina nosso
Estatuto, aconteceu na manhã
de domingo, 11/10, durante o
Encontro Halloween, a eleição
para composição da nova Dire
toria e Conselho do SPNat para

o período 2015/2018. 
A abertura do processo eletivo
começou às 9 horas, tendo
como presidente da Comissão
Eleitoral nosso colega Douglas
Herrera, que foi o fiscal da
eleição.
Após o término do processo
eleitoral, foi feita a apuração dos
votos e a elaboração da Ata de
Eleição, a ser encaminhada à
FBrN Federação Brasileira de
Naturismo. 

Votaram 49 associados portadores do selo 2015 e
adimplentes com a Tesouraria. 

Apenas uma chapa se inscreveu para a eleição, o
que demonstra união e maturidade de nosso grupo.
Foi eleita a chapa “Alegria Pelada”, composta por
Luiz Fernando (presidente), Paula Duarte (diretora
de administração e secretaria), Wagner Pereira (di
retor financeiro) e Luiz Ricardo (diretor de eventos
e atividades). Para o conselho, foram eleitos os as
sociados Daniel Atêncio, Lemonour Souza e
Samuel de Oliveira. Foram eleitos também os su
plentes: Thelma Gil, Eduardo Rossetto e Nado Ca
valcanti. E suplentes só no nome, pois são
esforçados colaboradores em todos os eventos.
À nova Diretoria e Conselho do SPNat desejamos
muito sucesso, garra e determinação para levar
avante a filosofia naturista e a união que tem
norteado nosso grupo. Competência e dedicação
todos nós sabemos que não falta a essa equipe.
Podem contar com todos os associados para fazer
do SPNat um grupo cada vez mais incrível. 

As atividades do feriado prolongado de outubro não
estariam completas sem a prática agradável de es
portes pelos participantes. Além da piscina cheia o
tempo todo e muita gente brincando com bola na
água, o vôlei na área gramada também fez a alegria
de alguns esportistas de fim de semana. 

A caminhada pela pequena trilha até a cachoeira é
outra atividade que ganha mais adeptos a cada en
contro do SPNat.
Mas vale aqui uma dica para os naturistas, já que
alguns se descuidam um pouco: é importante pas
sar protetor solar antes das atividades para evitar

problemas de pele e desconforto na hora de dormir. 
Nunca esqueça de levar o seu protetor solar, mas
se o acaso acontecer, não tenha constrangimento
de pedir emprestado... Todos estamos no grupo
para ajudar uns aos outros.
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Recadastramento SPNat
Em função de nos adequarmos às normas da FBrN,
o SPNat iniciou o recadastramento de todos os as
sociados, como todos já devem ter percebido no
email enviado pelo Samuel, diretor de Adminis
tração e Secretaria.
Serão confeccionados novos modelos do cartão
INF, que possui informações mais completas, sem
contar que alguns de nossos cadastros estão in
completos e desatualizados.
Além da exigência normativa, o Samuel explica no
email que pretende entregar em ordem seus encar
gos como diretor para a nova administração, eleita
no nosso mais recente encontro, e que tomará
posse no próximo, nos dias 28 e 29 de novembro.

Para aqueles que ainda não preencheram o cadas
tro, pedimos que o façam o quanto antes. Para
aqueles que ainda não receberam o formulário,
basta enviar um email para o Samuel pedindo o
documento. O email dele é:

netuno_32@yahoo.com.br

Não deixe para a última hora. Em menos de cinco
minutos o formulário é preenchido.  Vamos colabo
rar e fortalecer ainda mais nosso grupo. Depende
de cada um ajudar os colaboradores que estão fi
nalizando a administração e ajudar a próxima a nos
tornar um grupo cada vez mais entrosado.



Estas normas foram aprovadas pela FBrN na As
sembleia Geral Extraordinária número 3, realizada
em 07/12/1996, no SÍtio Ibatiporã, em Porto
Feliz/SP.

I  FALTA GRAVE: As condutas abaixo relacionadas,
com grau de intensidade examinado pelos Conse
lhos Deliberativos dos Clubes, em primeira instân
cia, e pelo Conselho Maior da FBrN, em segunda e
última instância, são motivos para expulsão de seus
agentes dos quadros sociais e das áreas naturistas
regidas pelas entidades filiadas à FBrN:
I.1.  Ter comportamento sexualmente ostensivo
e/ou praticar atos de caráter sexual ou obscenos
nas áreas públicas.
I.2.  Praticar violência física como meio de
agressão a outrem.
I.3.  Utilizar meios fraudulentos para obter van

tagem para si ou para terceiros.
I.4.  Portar ou utilizar drogas tóxicas ilegais.
I.5.  Causar dano à imagem pública do Naturismo
ou das áreas naturistas.

II  COMPORTAMENTO INADEQUADO: As
condutas abaixo relacionadas, com grau de intensi
dade e reincidência examinadas pelos Conselhos
na forma referida no Item I, constituem motivos para
advertência, suspensão e expulsão dos seus
agentes dos quadros sociais e das áreas regidas
pelas entidades filiadas à FBrN:
II. 1  Concorrer para a discórdia por intermédio de
propostas inconvenientes com conotação sexual.
II. 2  Fotografar, gravar ou filmar outros naturistas,
sem a permissão dos mesmos.
II. 3  Utilizar aparelhos sonoros em volume que
possa interferir na tranquilidade alheia e/u desres

peitar os horários de silêncio regulamentados.
II. 4  Causar constrangimento pela prática de ati
tudes inadequadas.
II. 5  Portarse de forma desrespeitosa ou discrimi
natória perante outros naturistas ou visitantes.
II. 6  Deixar lixo em locais inadequados.
II. 7  Provocar danos à flora e à fauna, ou à imagem
do Naturismo.
II. 8  Satisfazer necessidades fisiológicas em áreas
impróprias ou excederse na ingestão de bebidas
alcoólicas, causando constrangimento a outros na
turistas.
II. 9  Utilizar assentos de uso comum sem a devida
proteção higiênica.
II. 10  Apresentarse vestido em locais e horários
exclusivos de nudismo, sendo tolerado às mulheres
o topless, durante o período menstrual.

Normas éticas do naturismo brasileiro

Descrição do grupo SPNat  Naturistas da Gande São Paulo

Vem aí o próximo encontro. Além do Baile da Posse, a esperada Festa dos Minions

Não esqueça seu kit

Grupo naturista voltado à Região Metropolitana de São Paulo. 
O Naturismo é um modo de vida em harmonia com a natureza, caracterizado pela prática do nudismo em grupo, que tem por
intenção favorecer o autorespeito, o respeito pelo outro e o cuidado com o meio ambiente.(INFFNI). Nosso intuito é, além de
discutir o naturismo no nosso estado, fortalecer o relacionamento entre os naturistas de nossa terra, criando um vínculo entre
eles e fortalecendo, cada vez mais, a filosofia naturista.

Neste grupo você não encontrará material erótico!

Tudo pronto para nosso próximo evento. 
Na noite de sábado, 28/11, acontecerá o Baile da
Posse da nova diretoria e conselho do SPNat, ani
mada com o tema Minions, que está empolgando
crianças e adultos. 
Já tem muita gente prometendo fantasias muito
legais para representar os milenares seres inicial
mente unicelulares e, após sua evolução, multicelu
lares amarelos do filme de animação de mesmo
nome, a décima maior bilheteria de todos os tem
pos. Os minions surgiram como servidores do vilão

da animação Meu Malvado Favorito, mas neste ano
ganharam vida própria tal a atenção que chamaram
nesta animação.
Na festa e baile de posse, estamos esperando
todos de amarelo e azul e, claro muitas fantasias
dos simpáticos personagens Stuart, Kevin, Bob,
Dave, Phil, Jerry, Jorge, Mark e Tim....

Sempre falamos em
nossos encontros que
uma das características
do naturismo é a con
vivência harmoniosa
com a natureza. Só que
muitas vezes nos es
quecemos que atitudes
simples fazem a dife
rença e contribuem

para o que pregamos. 
Uma delas, muito bem lembrada pela Thelma em
nosso encontro de outubro, é a montagem de um
kit alimentação, composto pelos pratos, talheres e
copos para uso pessoal. Pode parecer que não,
mas adotando esta prática, evitamos o uso de
pratos e talheres descartáveis, que tanto contribuem
para o aumento da poluição, uma vez que a coleta
seletiva de lixo ainda não é uma realidade em nosso
país. E mesmo que fosse, a produção desenfreada
de utensílios descartáveis também é danosa para o
meio ambiente.
Se cada um de nós fizer a parte que nos cabe,
estaremos contribuindo para o aumento da cons
ciência ecológica não apenas em nossos encontros,
mas em todas as ações para conquistar um mundo
melhor.
Monte seu kit e leve para nossos encontros. Temos
certeza de que seremos imitados. E a natureza vai
agradecer.

Trabalhar em equipe faz bem para todos
Participar dos encontros do SPNat é sempre muito
agradável, mas nunca podemos nos esquecer de
que todos estamos nos divertindo em comunidade
e é mais do que justo que colaboremos para que
tudo corra bem e para que não acabe sobrando
serviço somente para poucos.
Pode parecer chover no molhado, mas se temos al
guns voluntários na churrasqueira, no som, para
buscar algum mantimento de última hora na cidade
e alguém na cozinha, ainda é pouco.
Não podemos nos esquecer que não estamos num
hotelfazenda, mas sim num encontro de amigos
com objetivos comuns, que é passar momentos
agradáveis em comunidade. E por esta razão é
muito importante a colaboração de todos na limpeza
do sítio durante todo o fim de semana.
Se isso não acontece, alguns acabam ficando até
tarde da noite para entregar o espaço da mesma
maneira que encontramos.
Precisamos de mais ajuda na limpeza, especial
mente dos banheiros, bem como na cozinha, não
só para lavar louça e outros utensílios, mas também
para cozinhar. Alguns quartos também ficam abar
rotados de sujeira, restos de comida, pratos e copos
descartáveis. Já ajuda muito se cada um levar seus
pratos, copos e talheres. 
Vale aqui nosso agradecimento àqueles que tem
ajudado bastante.
E contamos com a ajuda de mais colaboradores
nos próximos encontros.

Expediente:
Presidente: Fernando Machado
Dir. de Adm. e Secretaria: Paula Duarte Silveira
Dir. de Eventos: Luiz Ricardo Ferreira
Dir. Financeiro: Wagner Pereira
Conselho: Daniel Atêncio, Lemonour de Menezes Souza e Samuel Luiz de Oliveira
Editor e jornalista responsável: Gildo Mazza
http://br.groups.yahoo.com/group/spnat
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