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P
ode até parecer que um encontro natu
rista ou de naturistas necessariamente
implica em estarmos sem roupa. De um

modo geral, é isso mesmo que acontece em
nossos encontros.
Mas no dia 17 de abril, promovemos um encon
tro têxtil (aqueles em ambientes não naturistas)
que reuniu mais de 50 amigos e amigas numa
padaria em São Paulo para trocar ideias co
muns e apresentar aos novos amigos que estão
se aproximando do SPNat.
E o principal objetivo foi atingido com muita ale
gria, descontração e, claro, com informações
úteis sobre nossa filosofia e o modo de vida que
tanto amamos.

Falar de naturismo com pessoas com as mes
mas afinidades é sempre muito prazeiroso e
mostrar a força do nosso grupo, que é o maior
e o que mais cresce no Brasil, é sempre motivo
de alegria.
Por isso, neste encontro têxtil, o presidente Luiz
Fernando destacou para alguns dos presentes
que “somos uma grande família e que es
taramos juntos é motivo sempre de festa, com
ou sem roupa. O que vale é o respeito que nu
trimos por cada um e por todos e a alegria de
mostrar para os novos convidados que estão
chegando que não somos apenas um grupo na
turista, mas um grupo coeso, sério e disposto a
solidificar cada vez mais a filosofia e a amizade
que nos unem”.

E tanto é assim que antes mesmo da chegada
dos associados ou novos amigos e amigas, a
diretoria já estava a postos, como sempre,
preparando o ambiente para garantir que a ale
gria e o entrosamento seriam as marcas de um
delicioso domingo de sol, calor e, também
muita agitação, já que foi justamente no dia em
que a avenida Paulista, a poucos metros do
local onde nos reunimos, estava repleta de
manifestantes a favor do impedimento da pre
sidente. Tanto que depois do encontro, muitos
acabaram esticando para o local da festa da
democracia. Com roupa, é claro.
Sob a direção da Thelma e da Paula, a deco
raão e as lembrancinhas foram muito bem
planejadas, de maneira a garantir que ninguém
sairia do encontro sem se lembrar sempre que
somos uma linda família.

Com roupa também é bom estarmos juntos
Encontro têxtil une mais de 40 associados e amigos em padaria de São Paulo

Queridos amigos e amigas naturistas,
Realizamos, em 17 de abril, o encontro têxtil
tão esperado para apresentarmos nossa
filosofia e modo de vida para novos amigos que
tem procurado viver a vida naturalmente.
E estar com todos os presentes numa
agradável padaria deixou todos bem à vontade,
ainda que vestidos, para falar de naturismo, de
política e de amizade.
Isso mesmo... sobre a amizade que nos une e
que nos torna, cada vez mais, uma grande
família naturista.
Além de apresentar nossa filosofia para novos
membros e simpatizantes, falamos das regras
do naturismo brasileiro, muito bem implemen
tadas e trabalhadas pela FBrN  Federação
Brasileira de Naturismo, e dos nossos objetivos
como o maior, o mais entrosado e o mais
agradável grupo naturista no Brasil.
Deixo aqui o meu muito obrigado a todos que
compartilharam conosco uma deliciosa manhã
de domingo. E aos novos amigos, as minhas
mais calorosas boas vindas, assim como a dos
membros da Diretoria e Conselho do SPNat.
Juntemse a nós e nos ajudem a conquistar
cada vez mais glórias para o naturismo
brasileiro.

Luiz Fernando Machado  Presidente

Palavra do Presidente

Nossa primeira dama, Thelma Gil, e o presidente, 
Luiz Fernando, com alguns convidados

A primeira dama, Thelma Gil, e a diretora de administração e
secretaria, Paula Duarte, depois de terminarem a cesta com

as lembranças dadas aos convidados do Encontro Têxtil
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Trabalho em equipe faz bem

Como todos podem ver na
matéria acima, o trabalho
em equipe enriquece os en
contros e, mas ainda, os
grupos.
Por isso reforçamos em
todas as edições o conceito
do voluntariado para mos
trar a importância disso em

nossas festas.
Quando cada um se dedica um pouco, todos se di
vertem mais se cansam menos. Como sempre
falamos, são ações simples que tornam a nossa
união tão agradável e fazem o SPNat “exportar” o
conceito do voluntariado para outros grupos.

Voluntariado Agenda 2016

Amigos e amigas naturistas,

Para que todos se programem com antecedência e
não percam nossos encontros, acompanhem em
todas as edições nosso calendário atualizado.
Vamos nos programar para participar em algum dos
eventos. Os temas podem mudar, mas isto será in
formado mais pra frente se ocorrer.  
2) 14 e 15 de maio  Festa: Tempos da Brilhantina
3) 12 de junho  Pic nic no parque (interação com
novos associados)
4) 9 e 10 de julho  Festa: Cowboy e Índios
5) 10 e 11 de setembro  Festa: 2ª Festa das
Nações
6) 29 e 30 de outubro  Festa: Halloween
7) 3 e 4 de dezembro  Festa: Ho ho ho... Papai
Noel chegou.

O GNC  Grupo Naturismo Capixaba, comemorou
no fim de semana de 16 e 17 de abril ou seu oitavo
aniversário. Como grupo coirmão, o SPNat não
poderia deixar de cumprimentar e destacar em
nossa edição o acontecimento e destacar o
agradável encontro, que teve o nosso associado
Celso Genaro como representante dos naturistas de
São Paulo.
A festa como era de se esperar, foi fantástica e con
tou até mesmo com as Olimpíadas GNC, com
provas de tribol, dardos, dominó, purrinha e outras
atividades esportivas.
É o próprio Genaro quem conta: “desde o primeiro
momento percebi a unidade do grupo. A colabo
ração dos associados durante todos os momentos
demonstra o espírito familiar que une os membros
do GNC. A festa foi fantástica e mostrou o quanto o
trabalho em equipe fortalece um grupo naturista”.
Segundo ele, existem muitas coisas em comum
com o grupo do Espírito Santo: “além de muita

união e ajuda em todas as atividades, o presidente
faz um discurso de abertura dando as boas vindas
a todos e em especial aos novos associados,
mostrandolhes um pouco de nossa filosofia e do

código de ética naturista e também a importância
do trabalho em equipe em prol de todos”.
Esse espírito se fez tão presente que nosso cor
respondente acabou assumindo durante as ativi
dades de aniversário a função de secretário de
serviços urbanos. Na função, cuidou da seleção e
destinação final do lixo reciclado produzido na festa.
Ou seja, os grupos naturistas se preocupam sempre
em mostrar nossa filosofia, que não se resume ao
nudismo social, mas principalmente ao trabalho em
equipe, cuidado com o meio ambiente e com cada
um e o convívio num ambiente familiar e sadio.
Ao Léo, nosso presidente deixa os parabéns pela
sua dedicação na direção do CGN, os parabéns
pelo oitavo aniversário e a saudação oficial de todos
os associados do SPNat.
E não poderíamos deixar de saudar também nosso
correspondente Celso Genaro, que já está escalado
para nos representar em outros encontros e trazer
as notícias mais recentes das festas naturistas.

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

Grupo coirmão completa oito anos

Grupo naturista vol
tado à Região Metro
politana de São
Paulo. 
O Naturismo é um
modo de vida em
harmonia com a na
tureza, caracterizado
pela prática do nu

dismo 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!
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Voltamos a lembrar neste espaço o convite que fize
mos para que todos montem seus kits de alimen
tação, composto por pratos, talhe res e copos de uso

pessoal. Com esta prática, evitamos o
uso de  descartáveis, que tanto con
tribuem para o aumento da poluição.
Contamos com mais essa prática que
combina com nosso modo de ser.

Já montou seu kit?

Vamos 

nos respeitar

Reforçamos o pedido para que todos
evitem fotos durante nossos encon

tros. Nem todos se sentem à vontade
para aparecer e temos recebido 

algumas reclamações.

O associado e correspondente do SPNat Celso Gernaro
recebe do presidente do GNC, Léo Spinola, uma caneca
a ser entregue ao nosso presidente como demonstração

da amizade que une os dois grupos naturistas 


