
Encontro no melhor estilo caipira
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Ôcumpadi, nosso festão tava bão dimais
da conta. Cê nun sabe u que cê perdeu.
Mais nóis vai ti contá un bucadin aqui.

O encontro que realizamos em junho foi tão ani
mado que só de ver as fotos vai deixar muita
gente com aquela inveja boa daqueles que es
tiveram presentes.
Mais uma vez o SPNat fez uma festa de arrasar,
com muita animação, gente nova, muita união e,
claro a descontração de sempre.
Para quem achava
que o friozinho ia
tomar conta da nossa
Festa Junina, enga
nouse redondamen
te, pois o tempo
estava gostoso e to
dos foram vestidos
por uma razão muito
simples: a descon
tração de uma festa
junina fez muita gente
colocar sua melhor
fantasia para brilhar
na melhor passarela
naturista de São Paulo.
Como todos sabem, não é só a noite de gala que
anima nossos encontros, mas tudo que acon
tece durante os fins de semanas em que nos re
unimos para fazer o que mais gostamos: estar
entre amigos.
Caminhadas até a cachoeira, que apesar de
estar com a água um pouco fria não espantou
os mais corajosos, brincadeiras para a criançada
e adultos, uma deliciosa feijoada preparada com
muito capricho pelo nosso DJ Luiz Ricardo, tam
bém promovido a Chef de Cozinha, uma sopa
dos deuses na noite de sábado, preparada pelo
querido amigo Solverini, e o tradicional chur
rasco de domingo foram algumas das atrações.
A gincana para nossos jovens ou não tão jovens
assim foi tão fantástica que mereceu uma galeria
de fotos nesta edição, pois reuniu todos em volta
da área gramada para as tradicionais corrida do
saco e do ovo, jogo
de argola, boca do
palhaço e corrida do
biscoito.
O baile, embalado
pelas músicas de
nosso DJ oficial, e a
quadrilha que orga
nizamos, fez com
que todos arris
cassem passos de
dança e dessem
boas risadas para
esquentar todos os
p a r t i c i p a n t e s .
Mesmo com tempe
ratura amena, nin

guém queria ir dormir cedo. Mesmo depois do
baile, muitos ficaram na área da piscina pape
ando até altas horas.
E mais uma vez foi muito difícil para os juízes es
colherem as melhores fantasias da noite. O con
curso acabou premiando a Thelma Gil, nossa
primeira dama, que estava um charme, e o
querido amigo Ubiratan, ótimo em seu traje “de
gala”, no melhor estilo interiorano.
E desta vez ainda foi criado um prêmio especial
ao associado que mais se destacou durante o
sábado por toda sua ajuda ao SPNat. O reco
nhecimento mais do que merecido foi dado ao
nosso amigo Solverini, não só pela dedicação do
sábado, mas por tudo que ele é e faz pela nossa
família naturista do melhor e maior grupo natur
ista do Brasil. Deixamos aqui também a nossa
gratidão e reconhecimento a este incansável co
laborador do SPNat.
Ah.... aproveitamos também o encontro de junho
para apresentar a todos a nova ajudante do
SPNat, Dona Loló, mãe da querida Nayara, que
estará conosco em todas as festas. À Dona Loló
damos as nossas mais carinhosas boas vindas.
Por último, fica aqui o nosso agradecimento a
todos que estiveram presentes em mais um en
contro. Sem cada um de vocês, nossos eventos
não teriam o brilho e a união que é a marca re
gistrada do SPNat. Obrigado a todos e até o
próximo encontro, nossa Festa Madagascar,
para que todos se remexam muito. Esperamos
você também.

Palavra do Presidente

Queridos amigos e amigas naturistas....

É difícil sentar na frente do computador para deixar
aqui minhas palavras aos nossos associados, pois
sempre tenho tanta coisa para dizer e tantas pes
soas para agradecer que ficaria faltando espaço
neste jornal para que todos fossem agraciados com
o meu reconhecimento.
O SPNat está em seu sexto ano e só é um sucesso
por causa de cada um dos nossos associados e es
pecialmente daqueles que estão sempre conosco
em nossos encontros. É para cada um de vocês que
procuramos sempre inovar para nos tornar cada vez
mais próximos e para engrandecer ainda mais o
nosso grupo como o maior e melhor representante
do naturismo no Brasil.
Tudo que fazemos é para mostrar nossa força e a
importância do SPNat. Tanto é assim que graças à
nossa atuação conquistamos ainda mais visibilidade
há alguns dias, quando interagimos com os atores
da peça Macumba Antropófaga, em São Paulo.
Mais do que a interação, conquistamos para todos
os naturistas com selo da FBrN um desconto espe
cial para ver a peça, em cartaz até 24/09. O in
gresso custa R$ 60,00, mas com o cartão INF, cai
para R$ 25,00. Vale a pena...

Luiz Fernando Machado  Presidente do SPNat 

Registro
Fica neste espaço um registro em homenagem a
Paulo Pereira, um dos maiores especialistas no tema
“naturismo ou
n u d i s m o ” ,
como ele mes
mo fala.
Durante anos
Paulo publi
cou no jornal
“Olho Nu”, de
nosso queri
do amigo Pe
dro Ribeiro,
uma coluna
que leva o
nome de nos
so jornal,
“naturalmente”.
Ao Paulo Pe
reira nosso
r e c o n h e c i 
mento.



naturalmente
O arraiá foi até altas horas com muita animação



O encontro  da Festa Junina não ficou restrita ao baile temático. As brincadeiras das tradicionais festas marcaram o dia gostoso e de sol que tivemos.
As mais variadas brincadeiras envolveram boa parte dos participantes, como pode ser visto na galeria abaixo.
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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 condu
tas abaixo relacionadas, com grau de intensidade 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/ou 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 Grande São Paulo

“Parabéns a você”

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!

Expediente:
Presidente: Luiz 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
Fotos desta edição: Elisabete Fernandes
http://br.groups.yahoo.com/group/spnat
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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, talheres 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?

Como sempre fazemos, no domingo à
tarde tivemos a comemoração dos
aniversariantes do mês. 
Claro que o delicioso bolo, os doces e
a decoração da mesa tinham a cara
do interior, por causa da festa junina.

Fim de semana ainda teve gincana para a criançada e pais


