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SEM ROUPAS E SEM PRECONCEITOS 
Naturismo busca recuperar e preservar a Vida e a Liberdade 

Desde que nascemos somos obrigados a nos ves- 
tir - estão nos ensinando a esconder coisas dos 
outros. Aprendemos que nosso corpo é feio e que 
devemos ter vergonha de nós mesmos. Estamos 
condenados  a   ser inseguros por toda  a   vida. 

De repente nos encontramos nus numa praia de 
Naturismo e descobrimos que todos os corpos são 
bonitos, inclusive o nosso. Passamos a nos per- 
guntar qual o sentido do vestir, já que o prazer 
e a alegria de poder andar nus sob o sol nos 
faz sentir um integrante e não somente um usuá- 
rio da  Natureza. 

Mas o absurdo social criou as roupas para es- 
conder os   peitos,  pintos   e  bucetas   e  para   possi- 

bilitar que guardemos nos seus bolsos o 
dinheiro e os documentos que (dizem) 
nos dão identidade, classificados como 
homens ou mulheres - a identidade 
enquanto Seres integrados à Natureza, 
porém, se perde. Passamos a cobiçar o 
escondido e esconder para sermos cobi- 
çados - é o começo do jogo de caça e 
caçador. 

Tirar a roupa é se desnudar das im- 
posições sociais! 

Atualmente existem 5 praias oficiais 
de Naturismo no Brasil, sendo 2 em SC: 
Praia do Pinho (Balneário Camboriú) e 
Pedras Altas (Palhoça), além de Tambaba 
(Conde PB), Praia Brava (Cabo Frio RJ) e 
Olho de  Boi  (Búzios  RJ). 

Nestas praias pode-se experimentar o 
convivio "com a alegria de viver espon- 
taneamente, sem ter de atentar a mol- 
des culturais de comportamento ou valo- 
ração (...) A nudez de seu corpo estimula 
a nudez do seu espírito, o que favore- 
ce   o   fraterno  e   amorável   relacionamen- 

to  com   os   outros",   como   coloca   Celso   Rossi, 
ativista do Naturismo. 

Na Praia do Pinho se localiza também o 
Paraíso da Tartaruga, comunidade naturista 
para sócios, com casas construídas com ár- 
vores "plantadas" (eucalipto e pinus), camping, 
cozinha comunitária, biblioteca, espaços para 
encontros, etc. (projeto semelhante está se 
iniciando em Pedras Altas). Lá também se en- 
contra a sede da Federação Brasileira de 
Naturismo e da Associação Amigos da Praia do 
Pinho. Para entrar em contato, pode-se 
escrever para  o endereço abaixo: 

AAPP / FBN 
Caixa Postal 272 
88330      Balneário Camboriú      SC 

Fotos cedidas por Paula Andreazza (AAPP) 
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Encontro   no   Paraná 
Discussão e  con vi vio 

em Curitiba   com pessoas 
de   vários  estados 

MAP/SC, GRÁVIDA, MAP/RJ 

FOTO: JUVENTUDE LIBERTARIA (VIA DIRETA 3! 

0 Encontro Punkaraná aconte- 
ceu de 11 a 13/12 em Curitiba 
organizado pela Juventude Li- 
bertária local, cora pessoas de 
RN, MG, RJ, MT, SP, PR e SC, 
com shows de bandas, distribui- 
ção de fanzines, entrevistas 
na imprensa, etc. 

Foram discutidas propostas de 
melhoria na organização do mo- 
vimento a nível nacional, como 
a ampliação da Rede de Infor- 
mações {principalmente para o 
interior dos estados) e mais 
ênfase nos encontros libertá- 
rios locais (para maior inter- 
câmbio dos grupos, dificultado 
nos encontros  nacionais). 

I 

Outra discus- 
são importante 
foi sobre Ma- 
chismo e Femi- 
nismo, sendo 
ressaltada a 
participação ca- 
da vez maior 
das mulheres no 
movimento. 

Um aspecto 
muito importante 
foi o convívio e 
a prática liber- 
tária durante os 
três dias (os 
ficaram alojados 
UPE). Segundo Alexandre, do MAP 
SC, este convívio transformou- 
se numa verdadeira terapia de 
libertação e de estudo das 
relações de poder, fortalecendo 
a amizade, a união e a base do 
movimento, que é o indivíduo e 
sua identidade com o Anar- 
quismo. 

participantes 
no   prédio   da 

Centro de Cultura Social Três Corações - MG 
0 CCS de São Paulo mudou-se 

provisoriamente para a Rua 
Rubino de Oliveira 73 sala 1. 
Boa Sorte na nova sede! Além 
disso, o Libero Geral deverá 
ser feito em conjunto com seu 
boletim. Correspondência: 

Cx. Postal 10512 
CEP 03097 

(Nó/SP): Palestras na Casa de 
Cultura do município e exposi- 
ção de material anarquista 
sendo ' proposto. Para mais in- 
formações e envio de publica- 
ções: 

¡tonam Moreira 
Caixa Postal 130 
37410-000     Três Corações    MG 

Anarco-Punks 
agitam   contra 
Discriminações 
• — • 

Manifesto    Anti-Fascista     em 
SP dia 12/12 organizado pelo 
MAP, com a participação da Ju- 
ventude Libertária e simpati- 
zantes. Para arrecadar $ para 
faixas, panfletos, etc, foram 
feitos dois pedágios (dias 28/11 
e 5/12),  com  bons  resultados. 

Punkaraná de 11 a 13/12 em 
Curitiba {veja matéria ao lado). 

Debate no programa Rádio 
Recreio em Curitiba sobre 
movimento punk e anarquismo, 
dia  17/12. 

Diferença     entre     Punks     e 
Skinheads recebeu matéria do 
jornal 0 Estado (Florianópolis) 
de  23/12. 

Mês   Anarquia,   Arte   e   Poesia 
em janeiro em São Paulo or- 
ganizado pelo MAP e  JL  de  lá. 

Direitos      dos      Homossexuais: 
Dia 24/01 o pessoal do MAP do 
Rio participou da manifestação 
organizada por entidades que 
lutam pelos direitos do homos- 
sexuais, manifestando seu a- 
poio à luta contra todo tipo' de 
discriminação (por  Libera...). 

O Boletim Unificado dos MAPs 
está circulando, sendo feito 
cada mês por um grupo (para 
onde são mandadas as matérias 
dos demais). A concentração de 
esforços, no nosso entender, 
ajuda muito na produção de 
informativos periódicos de 
qualidade. Boa Sorte! 

REDE LIBERTARIA: Libera-Aiore Hio CxP 14576 CEP 22412-970 Rio RJ » Via Direta CxP 3395 CEP 88001-970 Curitiba PR * Libero Geral 
CxP 56110 CEP 03999-970 So Paulo SP * BIA CxP 351 CEP 78005-970 Cuiabá MT * CCL PA CxP 1206 CEP 66017-970 Belói PA * Joacy 
Jaies CxP 710 CEP 65001-970 São Luís HA * ANA CxP 78 CEP 11510-970 Cubatào SP * MAP RJ CxP 68003 CEP 21944-970 Rio RJ * MAP 
SP  CxP 3204   CEP 01060-970   Sao Paulo SP * MAP SC   CxP 1088   CEP 88010-970   Flops SC * HAU/COB   CxP 5036 CEP 90041-970   PoA RS 
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Presidencialismo   ? 
Parlamentarismo   ? 

Monarquia   ?   ?   ? 
Os libertários propõe como alternativa uma organização baseada 

na Autogestão, onde o livre acordo dos interessados se sobrepo- 
nha aos interesses de 'lideranças políticas" e "investidores 
financeiros*. 

Empresas geridas por quem produz, a partir das necessidades 
dos consumidores. Escolas administradas por alunos, professores 
(não carrascos!), comunidade e funcionários. Cultura independente 
do Estado. Moradia em comunidades de pessoas afins. E mais! 

Muitas destas propostas vêm sendo experimentadas na prática, 
apesar de não serem divulgadas pelos meios de comunicação de 
massa (com nossas limitações, temos tentado suprir isto). 

Muito mais valioso qus qualquer voto no plebiscito, é o apro- 
fundamento destas experiências! 

Roberto Freire 

ei Floripa 
0 médico e escritor 

fará uma série de pa- 
lestras em março: dia 17 
em Joinvile, 18 em 
Curitiba e 19 em Floripa, 
onde haverá dia 20 uma 
maratona para formação 
de um novo grupo de 
Soaa (locais ainda serão 
divulgados). Mais infor- 
mações com Ivone (0482) 
35-1285 ou Inês (0482) 
34-1683. 

Roberto está para lan- 
çar o livro As Aventu- 
ras de João Pão, ura 
conjunto de histórias 
sobre menores de rua 
sob sua perspectiva 
anarquista. 

Edgar Rodrigues 
Lançou  3   novos   livros: 

0 Anarquismo na Escola, no 
Teatro na Poesia; Quem Tem 
Medo do Anarquismo? e A Nova 
Aurora Libertária (1945-1948). 

Carancho & Caroço 

Mais  informações   com: 

Nordeste ei Caos 
• —_ • 

Aguardamos informações  so- 
bre    o   encontro,    programado 
para   os   dias   16   e   17/1   em 
Fortaleza CE, com apresenta- 
ções     culturais     (teatro     e 
bandas)   e    discussões    sobre 

2> sexualidade,    anarco-sindica- 
g lismo,     pedagogia     libertária, 
2 movimento estudantil  libertá- 
is rio e Movimento Anarco-Punk. 

* Apesar da carência finan- 
•2 ceira, o encontro organizado 
¡2 pelo Núcleo Coletivo de 
^ Consciência Libertária ofe- 

recia hospedagem e alimen- 
tação.  Contatos: 

Editora  Ach i amé 
Caixa  Postal   7045 
20232-970      Rio RJ 

NCCL 
Caixa  Postal 2086 
60030       Fortaleza CE 
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GZJ i_i 3. r-> -fc CD     Material!      Continu ndi 

Lamentamos   não   ter  espaço pa-ra   publicar  mais   coisas... 
** Adhenar RS ** Adriane PR ** ANA (Moésio) ** Archipelago - Editora e Proioçoes ** Ass. Aiigos da Praia do Pinho & Federação Bras. 
de Naturisno (Celso e Paula) ** 0 Ateneu (Batata) ** Bolet» de Inforaaçíes Anarquistas MT ** Carlos (CCS SP, 0 Cara Dura é Subversivo) 
** Centro de Estudos Libertários RJ l Libera... Asore Mio (Miriai, Renato) ** Centro Ecuiênico de Evangelização, Capacitação e Assessoria 
SC ** Centro Educativo PAIDE1A & Revista La Saublea (Herida, Espanha) ** Confederação Operária Bras. RS (Leandro) ** Editora Achiaié 
** Editrice A (Milão, Itália) ** Fábio Canargo RS ** Gibóia (MAU SC) ** Grávida !> Via Direta (Rafael) ** Força AJeon Livre RS (Pelotas) ** 
Grupo de Estudos Libertários PR ** Grupo Phorko RJ ** Grupo Macunaiia BA ** Jaiilson HA #* José Marcelino PB »* Instituto Brasi- 
leiro de Arte e Cultura ** Grupo Traça (Nilton César) #* Luís Gustavo *# Marcelo Piienta *» Maria Oly Pey »* Nov. Anarco-Punk RJ 
(Anastácio) *» Mov. Anarco-Punk SC (Alexandre, Rato Podre) ** Mov. Anarco-Punk SP (Alex, Carlinhos, Valo Velho) »* Mov. Anarquista 
Universitário RS ** Núcleo Coletivo de Consciência Libertária CE (Dénis) ** Núcleo de Pesquisa de Mov. Sociais UFSC (Use) *» Paula Prata 
»* Paulo César Will ** Reinilton SP ** Sandro (Experimental RS) «* Teresa Cristina Bianchini. 

O   LiberNete   depende   de   sua   assinatura! 
A edição deste informativo envolve muitos gastos, ainda mais duros nestes tempos de crise - 

além da tiragem, também fotos, diagramação, divulgação, envelopes, correspondência... Apenas para 
a postagem,  gastaríamos  num ano alguns Bilhares de selos ! 

A manutenção desta proposta depende diretaaente do apoio (taabéa financeiro) das pessoas e 
grupos interessados, seja no recebiaento do inforaativo, seja na divulgação de suas atividades. 

Para fazer uma assinatura para «ais 3 edicOes (até o número 13, para os novos), envie-nos 
30 (trinta) selos (o endereço aparece abaixo), é muito importante, também, aumentar nossa 
tiragem para reduzir os custos. Assim, enviaremos dois exBaplares por assinatura. Colabore! 
Faça sua assinatura jâ (quantas puder) e tente conseguir outras! 

Independente de assinatura, mande notícias, fotos, opiniões, desenhos, publicações, etc. Se não 
desejar ter seu nome ou algum material publicado, avise-nos. A cópia deste boletim é liberada e 
bem-vinda desde que  sejam citadas as  fontes e  não sejam adulteradas as informações. 

Corrrespondência: Libérala  — Tribo Cultural 
Caixa   Postal   5140 
CEP  88040-970       Florianópolis SC 
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