GRAÚNA –AM
GRUPO AMAZÔNICO UNIÃO NATURISTA

Termo de Adesão e Compromisso

Parabéns. Você está entrando no Grupo Naturista pioneiro do Estado do Amazonas. O primeiro do
Norte do Brasil a ser filiado à FBrN(Federação Brasileira de Naturismo) e a possuir um site na
rede mundial de computadores/Internet(http://www.graunaam.com.br). Após quase duas décadas de
muita luta e persistência conseguimos organizar um núcleo Naturista em Manaus, com reuniões e
encontros regulares, vencendo, assim, o preconceito em relação à nudez coletiva e a falta de
informação ou equívocos de muitos sobre a bases da filosofia e da prática do NATURISMO.
O Grupo Amazônico União Naturista (Graúna-Am) tem como objetivo difundir a prática do
NATURISMO no Estado do Amazonas, proporcionando encontros naturistas para seus associados
e visitantes, em observância integral ao seu CÓDIGO DE ÉTICA NATURISTA aprovado pela
FBrN(que pode ser lido na íntegra no Graúna Site).
Nossos encontros para a prática do naturismo ocorrem uma vez ao mês, num sítio localizado na
estrada Manaus-Itacoatiara, distante 30 minutos de Manaus. Se você deseja se associar ou fazer uma
visita ao Graúna entre em contato conosco..
O associado ou visitante do Graúna deve, em todas as ocasiões em que estiver presente em nossos
encontros NATURISTAS:
1. Ficar NU (A) todo o tempo do encontro NATURISTA (no primeiro contato, que
consideramos de adaptação ao NATURISMO, a nudez NÃO É obrigatória!), comportandose de acordo com o CÓDIGO DE ÉTICA NATURISTA, salvo se ocorrerem mudanças
climáticas que o (a) impeçam de ficar NU (A), por frio, chuva, ventos frios e outras
intempéries. As mulheres também estão resguardadas quando estiverem no período
menstrual. Ressalvamos que o número de NATURISTAS em nossos encontros deve ser
sempre superior ao número de visitantes “vestidos”.
2. Preservar a NATUREZA, não sujando ou agredindo o Meio Ambiente do local e das áreas
adjacentes.
3. Não ter um comportamento sexualmente ostensivo (ereção, por exemplo), isto é, não agredir
com olhares indiscretos os naturistas e demais visitantes. Não usar linguagem ofensiva
(vulgar) nem usar gestos e atos obscenos em suas ações.
4. Ter um comportamento sensato, isto é, agir com discrição, honestidade e sensatez, como em
qualquer encontro social.
5. Não se afastar em demasia do grupo, isolando-se na mata, por questões de segurança.
6. Zelar pela privacidade do grupo (qualquer tipo de registro, como fotos, filmagens e outros,
devem somente ser feitos com a autorização expressa dos envolvidos e da diretoria do
Graúna-Am).
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7. Ajudar na defesa, de maneira não agressiva, solidariamente a qualquer participante do
encontro do Graúna-Am (naturista ou visitante) caso este (a) seja importunado (a) por algum
ato inconveniente, que desrespeitou o CÓDIGO DE ÉTICA NATURISTA e este
TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO.
8. Não portar ou usar qualquer tipo de substância considerada tóxica ilegal, nem exagerar no
consumo de bebidas alcoólicas.
9. Não portar nem usar qualquer tipo de armamento.
10. Pagar as contribuições mensais ao Graúna-Am, direto para sua Tesouraria . A taxa atual é de
R$20,00 (vinte reais) por pessoa.

EU,..........................................................................................................................................................
Após a leitura integral deste documento, concordo plenamente com o mesmo e desejo seguir as
orientações deste TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO, compreendendo que poderei ser
excluído (a) do Graúna-Am a qualquer momento se não seguir todos os itens enumerados acima ou
quando, voluntariamente, eu desejar minha exclusão do grupo, resguardando, através do sigilo, a
identidade de todos os participantes do Graúna-Am.

Manaus,.................................................................................................

Diretoria do Graúna-AM

