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Ofício: 04 / 2023                    São Paulo, 07 de Fevereiro de 2023 

 

Edital de convocação a candidaturas para integrar o corpo diretivo e  conselho 
de ética da FBrN para o período 2023/2024 

Altera o Ofício 03/2023 – 02/02/2023 

A presidência da Federação Brasileira de Naturismo convida e convoca os associados de todas as entidades 
naturistas filiadas, que estejam com suas condições associativas  em dia com a Federação, para se 
candidatarem aos cargos eletivos para o período 2023/2024, os quais serão votados no pleito que se 
realizará durante o XVIII Congrenat, entre os dias 03 e 05 de março de 2023, no Riacho das Pedras - Sítio 
Lazer Ltda, cidade de Guarapari, estado do Espirito Santo, Brasil. A FBrN somente poderá crescer e manter 
seu viés democrático se seus filiados se interessarem e fizerem parte do seu corpo gestor. Portanto, é 
necessário que você se candidate e, caso eleito, dedique-se para ajudar o desenvolvimento do Naturismo 
no Brasil. O Naturismo é feito por nós e para nós, somente unidos seremos mais fortes e teremos 
representatividade na sociedade. Participe, seja ativo pelo naturismo.  

No pleito a ser realizado no dia 05 de março de 2023, às 10 horas da manhã, haverá eleição para os cargos 
de:  

- Presidente, vice-presidente e diretor financeiro da FBrN. (03 candidatos em uma única chapa).  

- Membros do Conselho de Ética (06 membros, 03 titulares e 03 suplentes candidaturas individuais). 

Os detalhes das funções de cada cargo estão descritos no Estatuto da Federação Brasileira de 
Naturismo, que poderá ser acessado no site da Federação brasileira de Naturismo – fbrn.org.br. As 
inscrições das candidaturas se encerrarão no dia 15/02/23 e devem ser feitas por meio do envio de 
seus dados para o email: c.eleitoral@fbrn.org.br. Enviar as seguintes informações: 

Nome: 

Associação Filiada / Nº Selo INF 2022 e outro selo que possuir 
CPF:  
RG.: 
Estado Civil: 
Endereço: Cidade / UF: 
Cargo ao qual está se candidatando: 
 
Obs.:  As inscrições já efetuadas continuam válidas , pois contemplam a alteração descrita neste ofício.  
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