
No dia 06 de Novembro de 2010, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 19 de Outubro de 2010, os srs. diretores da FOB. A 

reunião teve início às 9:00h de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 – Campeonato Brasileiro 

2011 – 1ª e 2ª etapas; 2 – Assuntos da Diretoria Administrativa; 3 – Assuntos da Diretoria 

Técnica; 4 – Assuntos Gerais. 

 

A reunião foi aberta pelo Presidente da FOB, Sr. Luiz F.F. Beraldi, que agradeceu a presença de 

todos os participantes e solicitou a mim, Mario Henrique Simões, para secretariar a mesma. Em 

seguida, o sr. Beraldi solicitou a todos que se tivessem alguma correção a fazer na ata anterior 

que se manifestassem. Após as devidas correções, aprovou-se a ata. 

 

Iniciando o 1º item da ordem do dia – Campeonato Brasileiro 2011 1ª e 2ª etapas; o sr. Guido 

Nardi lembrou que na reunião anterior foram aprovados os cartazes de publicidade do 

Campeonato Brasileiro para as 2 etapas. A respeito do assunto, o sr. Ivo Prado informou que o 

cartaz é um dos poucos veículos de propaganda do Campeonato antes da realização do mesmo 

e sugeriu aumentar o número de cartazes enviados aos clubes juntamente com uma carta 

solicitando empenho na divulgação. Segundo o sr. Ivo esta medida valorizaria a propaganda do 

Campeonato e ainda poderia trazer um número maior de visitantes. Em resposta, o sr. Guido 

informou que este aumento no número de cartazes já estava previsto. O sr. Gilson Soares 

sugeriu que o logotipo do Campeonato estampasse a capa da publicação Brasil Ornitológico na 

edição que antecedesse o mesmo, como forma de atingir maior público. O sr. Ivo concordou 

com a idéia do sr. Gilson, pois a iniciativa reforça a marca do Campeonato, porém informou que 

o público alvo dos cartazes são os freqüentadores de pet shops, já que os criadores filiados à 

FOB já têm ciência do calendário. A sra. Stella Ramalho sugeriu que os cartazes fossem 

distribuídos em maior quantidade nas cidades da região de Itatiba. O sr. Guido informou que 

pesquisou a possibilidade de se distribuir folder do Campeonato nos pedágios, porém o alto 

custo inviabilizou a alternativa. O sr. Beraldi concordou com as idéias de propaganda, porém 

informou que existe um problema maior que é o da a duração da exposição aberta ao público 

de somente 1 dia. O sr. Beraldi lembrou que a falta de exposições é uma das razões de que a 

canaricultura não cresceu expressivamente nos últimos anos. O sr. Severino Simões sugeriu que 

se realizasse no Centro de Eventos uma exposição de vendas com duração de 1 semana 

anteriormente ou após a realização do Campeonato Brasileiro. Em resposta o sr. Guido informou 

que no ano anterior tentou organizar uma exposição, porém não houve interessados. O sr. Celso 

Ramalho disse concordar com o posicionamento do sr. Beraldi, lembrando que deve ser criado 

um trabalho dirigido aos clubes para incentivo da realização de exposições. O sr. Antonio C. 

Lemo sugeriu que se realizasse uma reunião específica sobre o assunto de redinamização da 

canaricultura. 

 

Prosseguindo, o sr. Lemo apresentou o troféu do Campeonato Brasileiro 2011 aprovado na 

reunião anterior. O sr. Beraldi elogiou o trabalho e lembrou da importância da vinculação do 

troféu à propaganda do Campeonato, que neste caso foi muito bem elaborada. 

 



O sr. Guido informou que foi inaugurado na cidade de Itatiba mais 1 hotel, possibilitando maior 

opção para os freqüentadores dos Campeonatos. 

 

Ainda com relação ao Campeonato, o sr. Guido informou que o local da festa e a banda já estão 

contratados para o próximo ano. 

 

O sr. Guido comentou sobre o caso do julgamento na SCCP (Pelotas) em que as aves julgadas e 

classificadas no clube não foram as mesmas que participaram do Campeonato Brasileiro 2010. 

O sr. Guido informou que esta vem sendo uma prática constante nos campeonatos e que o 

assunto recai na discussão sobre o direito do criador adquirir a vaga para disputar o Campeonato 

Brasileiro. Sobre o assunto, o sr. João Basile lembrou que por sugestão do sr. Celso Ramalho, a 

decisão deveria ser tomada em uma reunião após reunião da OBJO a qual aprovaria ou não a 

nova regra e complementou que no fórum da OBJO a grande maioria dos juízes é favorável à 

mudança. O sr. Gilson informou estar preocupado em tomar uma atitude que possa trazer 

problemas futuros para a FOB e disse ser a favor de que a FOB possa autorizar os clubes a 

realizarem alterações, mas não obriga-los. O sr. Basile respondeu que a intenção é facultar aos 

clubes a decisão de substituição dos canários julgados. O sr. Celso Ramalho informou que sendo 

facultativo e não obrigatório, retiraria sua sugestão de aprovação prévia da OBJO. Assim, foi 

colocada em votação a proposta de possibilidade de substituição dos canários 1º e 2º 

classificados no julgamento do clube por outros canários, necessariamente da mesma cor e do 

mesmo criador. A proposta foi aprovada e será providenciada alteração no regulamento do 

Campeonato. 

 

Prosseguindo, o sr. Guido informou que o sr. Marco Migliati já tem o software de gerenciamento 

de campeonatos praticamente concluído e que no dia 20/11 serão feitos os primeiros testes no 

mesmo. O sr. Guido informou ainda que este software já estará apto para operar o Campeonato 

Brasileiro da 1ª Etapa em 2011. 

 

Partiu-se para o 2º item da ordem do dia – Assuntos da Diretoria Administrativa. O sr. Guido 

informou que entre os dias 19 e 21 de Novembro será realizado no Centro de Eventos uma 

exposição de cães, com promoção do Kenel Clube de São Paulo e que este evento seria 

interessante para maior divulgação da FOB na cidade de Itatiba. 

 

Iniciou-se o 3º item da ordem do dia – Assuntos da Diretoria Técnica. Com a palavra o sr. Basile 

apresentou as datas da realização do Workshop Técnico de Canaricultura – Canários de Cor e 

Porte. Para o segmento de canários de cor, o sr. Severino informou da modificação na estrutura 

de apresentação do curso. Completando, o sr. Basile informou que este curso será mais prático 

do que teórico e que realizaria uma reunião brevemente para definição dos palestrantes. O sr. 

Kobayashi solicitou investimento na climatização das salas de palestras do curso, visto que o 

desconforto térmico em função do calor é muito grande. O sr. Guido apresentou o orçamento 

para a instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas, ficando em R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais) para a sala da OBJO e em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a sala de reuniões 



da FOB, sem considerar as obras de adaptação necessárias. O sr. Ivo questionou o custo x 

benefício da instalação dos aparelhos, já que a utilização dos mesmos seria esporádica. Foi 

consenso de que o investimento seria alto para a pequena utilização na sala de reuniões. O sr. 

Basile informou que com relação à sala da OBJO a instalação é fundamental e que para a sala de 

reuniões da FOB deveria ser estudada uma alternativa, como a aquisição de ventiladores. 

 

Ainda com relação ao curso, o sr. Antonio C. Lemo informou do andamento da preparação do 

curso para canários de porte e lembrou da dificuldade de conseguir palestrantes. 

 

Em seguida o sr. Basile novamente cobrou dos diretores dos segmentos de psitacídeos, 

periquitos, exóticos e agapornis que atualizem a lista de nomenclatura das raças para que as 

mesmas sejam divulgadas no site. 

 

Solicitando a palavra, o sr. Marco Aurélio Granzoto informou que tem intenção de, juntamente 

com o sr. Cláudio Gonçalves, desenvolver um manual eletrônico de julgamento de canários de 

canto clássico e criar um programa de orientação a criadores e interessados com finalidade de 

resgatar os criadores do segmento. 

 

Ao dar inicio ao 4º item da ordem do dia – Assuntos Gerais, o sr. Beraldi apresentou aos diretores 

o artigo “Atualização dos Objetivos 2009-2010” para que o mesmo seja publicado na B.O. e que 

servirá de norteador das atividades da atual diretoria da FOB. 

 

Em relação ao 5º item do artigo – Intercâmbio Internacional, o sr. Beraldi informou que 

novamente pretende convidar alguns juízes OMJ-HN para acompanhar o julgamento no 

Campeonato Brasileiro em 2011. 

 

O sr. Ayr Gadret informou que realizou no IBAMA uma reunião de trabalho juntamente com o 

advogado contratado da FOB na qual foram pleiteadas as reivindicações da FOB de maneira 

diferenciada e que a diretoria deste órgão mostrou-se disposta a resolver as questões relativas 

à portaria nº 93/98. Complementando, o sr. Ayr informou que uma nova redação da portaria 

está em fase final de aprovação e que provavelmente até o final deste ano a mesma esteja 

aprovada. Com relação à importação de aves, o sr. Ayr informou que o IBAMA solicitou apoio 

técnico para liberação de circulação de aves, pois não tem pessoal capacitado. O sr. Enio sugeriu 

incentivar e sensibilizar os órgãos de fiscalização para a criação de um arquivo com aves não 

nativas , o que facilitaria o processo de verificação. 

 

Com a palavra o sr. Aníbal Rolim questionou a possibilidade da realização de um evento de 

torneio, exposição e venda de aves dos segmentos da 1ª etapa no Centro de Eventos. Em 

resposta o sr. Beraldi informou que não há problemas na cessão do espaço e solicitou ao sr. 

Aníbal um projeto de realização do evento. 



 

O sr. Guido Nardi lembrou que segundo Instrução Normativa MAPA nº 56, complementada pela 

IN 59, todos os criadores deverão se registrar no EDA. A respeito do assunto, o sr. Guido 

informou que esta IN foi criada com intuito da regularização de estabelecimentos avícolas 

comerciais, mas foi incluído o termo passeriforme na redação da mesma. O sr. Guido informou 

que foi agendada uma reunião no EDA na qual será apresentada documentação esclarecendo e 

justificando o não atendimento à praticamente 90% das exigências da IN. O sr. Guido informou 

que provavelmente será realizada uma reunião entre todos os EDA’s do Estado de SP na qual 

serão definidas as diretrizes para registro dos criadores de passeriformes e que as mesmas serão 

posteriormente enviadas à FOB. 

 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Beraldi agradeceu a presença de todos e foi encerrada a 

reunião. 

 

 

Itatiba, 06 de Novembro. 

 

Mario Henrique Simões 

Secretário 

 

Luiz Fernando Fachini Beraldi 

Presidente 


