
No dia 20 de Fevereiro de 2010, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 10 de Fevereiro de 2010, os srs. diretores da FOB. A 

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

da OBJO; 2 – Campeonato Brasileiro 2010 – 1ª e 2ª etapas; 3 – Assuntos da Diretoria 

Administrativa; 4 – Assuntos da Diretoria Técnica; 5 – 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, Alexandre Assis Pereira, para secretariar a mesma. Em 

seguida, o Sr. Beraldi questionou a todos se havia possíveis alterações na ata anterior. Após 

enquete, ele mesmo sugeriu algumas mudanças, e aprovou-se a ata. 

Partindo para o 1º item da ordem do dia, o Sr. Beraldi deu a palavra ao Sr. João Francisco Basile 

da Silva, Presidente da OBJO, que propôs compor agenda com três reuniões técnicas, sendo a 

1ª reunião coincidindo com a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro no dia 24 de Abril de 2010. O 

Sr. João Basile ainda propôs que a 2ª Reunião também coincida com a 2ª etapa, mas com data 

a ser definida, assim como a 3ª reunião com data a ser fixada. O Sr. João Basile salientou ainda 

que o mais importante é que, os juízes serão reembolsados, mediante regras pré-estabelecidas 

pela OBJO,  das despesas de transporte e estadia e que o Juiz que comparecer a pelo menos 

duas reuniões terá prioridade em julgar no Campeonato Brasileiro. Segundo o plano de trabalho 

da OBJO, os juízes serão divididos em ranking, de acordo com a produção dos mesmos, 

possivelmente em classes A, B e C. 

O Sr. João Basile propôs a criação de um canal de comunicação entre juízes e clubes, criando um 

cargo de ouvidor. Uma segunda proposta, a construção de um site com área privativa para juízes 

e uma seção aberta ao público. O Sr João Basile informou ainda a gravação do atual Curso de 

Canaricultura, e a montagem de um DVD para ser disponibilizado. O Sr. João Basile comunicou 

que para melhor organizar o julgamento no Campeonato Brasileiro, a lista de disponibilidade 

dos juízes será montada com 30 dias de antecedência. O Sr. João Basile inserirá mudanças na 

admissão de juízes, sendo que o candidato acompanhará o julgamento e o juiz responsável 

responderá a um questionário mais completo. Após a avaliação teórica e prática, o mais 

importante é que o candidato aprovado será um aluno juiz, com um tutor responsável que o 

acompanhará por dois anos e que a indicação do juiz tutor será da OBJO. 

O Sr. Antonio Celso Ramalho acerca do assunto, atestou sobre a necessidade de alterar o 

regimento que regulamenta essa situação, visto que esse juiz não julgará mais sem o tutor nos 

campeonatos regionais. O Sr. Beraldi atestou a necessidade de adaptar o regime às mudanças. 

O Sr. João Basile e o Sr. Antonio Carlos Lemo propuseram a formação de especialistas nos 

segmentos, a fim de disseminar conhecimento. Relataram também a necessidade de 

intercâmbio internacional de juízes ornitológicos. Sobre o intercâmbio, o Sr. Beraldi salientou a 

vinda dos juizes franceses nos campeonatos brasileiros anteriores, e que isso pode ter 

influenciado em mudanças nos campeonatos da França, em que se adotou o método de 

pontuação global. 

O Sr. João Basile expôs como último item e de grande importância a reformulação dos manuais 

de julgamento. 

O Sr. Antonio Carlos Lemo, posicionou que o novo manual de porte possivelmente estará pronto 

para a 2ª Etapa do Brasileiro, enquanto que o manual de cor somente estará disponível para 

2011. O Sr. Antonio Carlos Lemo, relatou ainda que o manual de cor esta sendo reescrito. 



Iniciou-se o 2º item da ordem do dia – Campeonato Brasileiro 2010 – 1ª e 2ª etapas. Com a 

palavra, o Sr. Guido Nardi Neto apresentou o cartaz do 59º Campeonato Brasileiro e ressaltou 

que o logo do cartaz será a foto do prédio de Itatiba. O Sr. Guido disse que não usou o logo que 

estava sendo estudado e que o Sr. Ivo Prado contratou um responsável para o logo do próximo 

ano. 

O Sr. Guido mostrou ainda o esboço de um troféu em metal com a base em aço escovado. Sobre 

esse assunto o Sr. Beraldi salientou que quer um troféu muitíssimo bonito, em virtude da 

presença de juízes estrangeiros. Após discussões, o Sr. Beraldi solicitou a troca da base do troféu 

e no desenho, modificando o pássaro no troféu na 1º etapa para um psitacídeo (bico torto). 

Sendo assim Sr. Guido adiantou que ira continuar as negociações com os responsáveis pelo 

troféu. 

O Sr. Antonio Carlos Lemo, apresentou projeto para o troféu da 2ª etapa. O sr. Beraldi solicitou 

que verificasse junto ao tradicional fornecedor de troféus a possibilidade da confecção e um 

orçamento. 

O Sr. Guido relatou preocupações com a 1º etapa do Brasileiro, com relação a emissão de GTA’s 

e apontou a necessidade da autorização do Escritório de Defesa Agropecuária para que o evento 

ocorra. O Sr. Guido disse já ter tomado as providências necessárias em relação ao Escritório de 

Defesa Agropecuária - EDA. O Sr. Ayr David Gadret disse ainda sobre as portarias do Ibama serem 

conflitantes no que se referem às aves consideradas domésticas e, ao fato da portaria não citar 

determinadas aves que participam do Campeonato Brasileiro, citando como exemplo os 

calafates, que são aves que não constam nas aves liberadas, mas que há muito estão 

domesticadas. 

O Sr. Aníbal Schmidt Rolim salientou a importância de uma representação jurídica, tendo a FOB 

como precursora da mesma a fim de dar embasamento e solidez a uma mudança nas portarias 

do IBAMA que regulamentam as aves domesticas. 

O Sr. Beraldi solicitou ao Sr. Aníbal Rolim que preparasse um planejamento para que se 

concretize a solicitação. 

O Sr. Guido e Sr. Beraldi ratificaram a realização da 1º etapa do Campeonato Brasileiro com 

todas as aves previstas. 

O Sr. Juvenal Perestrelo salientou a necessidade de promover ações e artigos que engrandeçam 

a ornitologia. 

Seguiu-se para o 3º item da ordem do dia – Assuntos da Diretoria Administrativa. O Sr. Guido 

disse estar em elaboração um novo vade mecum,que será remetido aos clubes. 

O Sr. Aníbal questionou sobre a autorização de emissão de GTA’s pelo Ministério da Agricultura. 

O Sr. Guido informou que já tomou as medidas cabíveis em relação ao Estado de São Paulo, mas 

que cada criador ou clube deverá ver a legislação especifica em seu respectivo Estado. 

O Sr. Aníbal solicitou a autorização de uma reunião dos clubes na 1º etapa com ata. O Sr. Guido 

salientou que não poderá ser constituída uma Assembléia, mas uma reunião é cabível. 

O Sr. Antonio Carlos Lemo pediu a todos que mandem material para Revista Brasil Ornitológico. 

O Sr. Aníbal sobre esse fato se prontificou a mandar material e artigos. 



Iniciou-se o 5º item da ordem do dia – Assuntos Gerais. Com a palavra o Sr. Beraldi fez um relato 

do Campeonato Mundial em Matosinhos – Portugal e a importância da presença de juízes 

brasileiros, membros da FOB e criadores nacionais no evento. 

O Sr. Ayr justificou a ausência do Sr. Gilson Tadeu Soares na reunião vigente. 

O Sr. Beraldi pediu para que seja redigida uma carta de agradecimento a Sra. Isabel Cristina J. 

Teixeira, esposa do Sr. Fernando Fernandes Teixeira, por levar cartazes do nosso 59º 

Campeonato para o Mundial em Portugal. 

O Sr. Antonio Carlos Lemo por último fez uma breve explanação sobre sua experiência no 

Campeonato Mundial de Matosinhos. 

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

reunião. 
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