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encontro de janeiro, em que comemo-
ramos mais um ano de atividades, mar-
cou a eleição do Mister e da Miss SPNat

2022, que representarão nosso grupo em todos
os encontros e também fora deles, em outras
atividades naturistas de grupos co-irmãos. Além
disso, os vitoriosos ganharam isenção na partici-
pação nos eventos deste ano.
Entre os dias 22 e 25, quase 150 associados e
simpatizantes estiveram presentes no encontro.
No domingo, aconteceu o defile dos candidatos
e candidatas, que atraiu a atenção de todos, já
que o bom humor e a criatividade reinaram.

O evento seguiu todas as recomendações sani-
tárias em função da pandemia de covid-19 e
todos os participantes tiveram de apresentar
comprovante de vacinação completa para
poder participar. Embora alguns associados e
simpatizantes reclamaram da exigência, foi ex-
plicado a todos que o passaporte de vacinação
foi uma determinação do sítio a partir de exi-
gência da prefeitura de Atibaia.
Mas o encontro transcorreu dentro da normali-
dade e não ficou restrito ao desfile. Os passeios
até a cachoeira, bate papo na beira da piscina
e muito entrosamento e alegria dos presentes
foram as principais marcas do evento.

Como a cachoeira é sempre um dos mais con-
corridos momentos de lazer em nossos encon-
tros, vários passeios aconteceram. E como não
poderia deixar de ser, alguns batismos daque-

les que vieram pela primeira vez, além de algu-
mas sessões de fotos de naturistas mais à von-
tade diante de uma câmera.

A piscina também foi palco para o entrosa-
mento de todos que, relaxados, conversavam
sobre todos os assuntos e, principalmente, da
alegria de estarmos de volta aos encontros do
SPNat.

A piscina infantil virou espaço de entrosamento
para os mais grandinhos pela proximidade que
ela oferece para um bom bate papo entre ami-
gos e amigas naturistas.

Numa disputada votação, novo casal representará nosso grupo durante 2022

Queridos amigos e amigas naturistas,
O SPNat está comemorando seu 11º aniver-
sário com muito orgulho de ser o maior grupo
naturista do Brasil e o que mais cresce. Mas
tudo isso é pouco, já que o maior orgulho é
perceber o carinho e a união que faz do SPNat
uma deliciosa família.
Neste encontro, por determinação das autori-
dades de saúde de Atibaia, tivemos de restringir
a participação somente àqueles que apresen-
tassem o passaporte com a vacinação com-
pleta. Além disso, o número de participantes por
dia também teve restrições e fomos obrigados
a manter álcool gel em diversos pontos do sítio.
O nosso novo ano começou em grande estilo
com a eleição do Mister e da Miss SPNat, numa
festa bastante agradável e com gosto de ano
bom para todos nós. Todos estavam muito bem
produzidos para o concurso que teve como
tema central a “Década dos Oceanos” e a dis-
puta foi acirrada, culminando com a vitória do
Alex e da Márcia, que a partir de agora repre-
sentarão nosso grupo por todo o ano de 2022.
A ambos desejo excelente reinado e o meu
parabéns por terem conquistado também a
isenção de taxa de participação nos eventos de
2022. Deixo aqui também o meu agradecimento
à Drica e à Sílvia, como anfitriãs dos can-
didatos, ao Bruno, nosso mestre de cerimônias.
E também à Malu e ao José, que também con-
correram ao título e estavam muito bem pro-
duzidos.
Aproveito também este espaço para agradecer
os naturistas de todo o Brasil por me apoiarem
na presidência da Federação Brasileira de Na-
turismo. E aos dois naturistas do SPNat que me
apoiam neste momento tão importante, nossos
queridos Celso Genaro e Drica Parreira.
Quero deixar aqui o meu convite para nosso
próximo evento, que acontecerá nos dias 12 e
13 de março. Espero ver todos no encontro e
torço de coração para que a pandemia de
covid-19 regrida para que possamos receber
ainda mais naturistas.     

Paula Silveira - Presidente

Palavra da Presidente



naturalmente
Década dos Oceanos marcou o desfile de alto nível que escolheu o Mister e a Miss SPNat 2022

A criatividade e a improvisação foram o ponto alto, já que os candidatos surgiram no dia da escolha



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 - Portar-se 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 exceder-se 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 - Apresentar-se 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
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
auto-respeito, o respeito pelo outro e o cuidado com
o meio ambiente.(INF-FNI). 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, 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?

naturalmente
Festa de aniversário, do SPNat e de nossos associados, e muito mais num fim de semana incrível

Como já é tradição em nossos encontros, o “parabéns a você cria um ambiente de homenagem aos nossos associados e simpatizantes num
clima de muita amizade. 

Mas neste encontro, o SPNat também foi homenageado pelo seu 11º aniversário.
E não foi só isso... atividades na piscina, na cachoeira, treinamento de um novo DJ e uma brincadeira de criança para adultos: bolas de sabão.

Mais do nosso encontro em outra galeria de fotos.


