
No dia 23 de Abril de 2010, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, 

devidamente convocados em 09 de Abril de 2010, os srs. diretores da FOB. A reunião teve início 

às 15:00h de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 – Campeonato Brasileiro 2010 – 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 1ª e 2ª etapas; o sr. Guido Nardi 

informou que a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro estava praticamente encerrada e relatou 

diversos fatos adversos ocorridos durante o evento os quais foram extremamente desgastantes 

para serem solucionados. 

 

Entre os problemas ocorridos, o sr. Guido destacou o não cumprimento do regulamento no que 

se refere às inscrições para o Campeonato, em que consta no Anuário Oficial 2010 que as 

mesmas somente poderiam ser realizadas pelos clubes e em alguns casos foram efetuadas 

diretamente pelos criadores. O sr. Guido também lembrou da desordem do julgamento pelo 

fato de criadores de alguns segmentos acompanharem o mesmo dentro da área de julgamento. 

Outro problema de relevância apontado foi a emissão de GTA’s de retorno para as associações 

de fora do estado de São Paulo, que deveriam ser feitas diretamente no Escritório de Defesa 

Agropecuária (EDA), em Campinas. O sr. Guido informou que das 20 guias enviadas ao EDA, 9 

não retornaram por motivos diversos, tendo a FOB que intervir para a emissão das mesmas. A 

venda de convites para o jantar de premiação do Campeonato foi outra dificuldade enfrentada. 

O sr. Guido informou que apesar de ser anunciado exaustivamente o prazo de encerramento de 

venda dos convites, muitos participantes somente se interessaram em sua compra após o 

encerramento das vendas. O sr. Guido informou que apesar do julgamento do segmento 

agapornis ter transcorrido tranqüilamente, notou a falta de juízes durante o evento. Como 

ponto positivo o sr. Guido destacou o bom funcionamento do restaurante, dizendo que esta 

etapa foi um teste para não ocorrerem maiores problemas durante a realização da 2ª etapa, na 

qual o número de pessoas a serem atendidas é muito maior. 

 

Com a palavra, o sr. Jorge de Pina sugeriu que os juizes para o Campeonato sejam convidados, 

como acontece em qualquer outra federação no mundo, permitindo assim a tomada de decisões 

antecipadas ao julgamento, evitando o problema de falta de juízes, como relatado pelo sr. 

Guido. O sr. João Basile reconheceu que este é um problema a ser resolvido e informou que para 

a 2ª etapa, em que o número de juízes e participantes é muito maior, montará a lista de 

disponibilidade dos juízes com 1 mês de antecedência. Com relação aos criadores na área de 

julgamento, o sr. Basile informou que esta é uma questão a ser administrada. 

 



O sr. Juvenal Perestrelo apresentou suas considerações sobre o Campeonato transcorrido e 

informou que o mesmo contou com a participação de 86 criadores e que o nível técnico das aves 

foi muito bom. O sr. Juvenal concordou que a presença de não juizes na área de julgamento 

deve ser controlada. 

 

Com relação a esta questão, o sr. Beraldi alertou que a FOB está cada vez mais condescendente, 

lembrando que na Europa não é permitido assistir a qualquer julgamento. O sr. Beraldi 

completou dizendo que para o próximo Campeonato da 1ª Etapa será proibida a presença de 

qualquer pessoa que não esteja trabalhando no julgamento. 

 

Ainda com relação à 1ª etapa, o sr. Guido alertou a ocorrência de apresentação de aves com 

anilhas de bitolas diferentes, devendo este problema ser estudado pelos diretores dos 

segmentos. 

 

Referente à 2ª etapa, o sr. Guido informou que o Campeonato já está praticamente preparado. 

Informou também que a base dos troféus será alterada, procurando atender a sugestão da sr. 

Stella Ramalho da confecção do troféu com base em madeira envelhecida. 

 

O sr. Guido alertou sobre o sistema de informática utilizado no Campeonato dizendo que o 

serviço de internet de alta velocidade na cidade de Itatiba não funciona corretamente. Em 

relação à proposta do sr. Antonio C. Lemo de se operar o sistema off-line, o sr. Guido entrou em 

contato com o sr. Roberto Rego o qual informou que há necessidade de um trabalho de um ano, 

já que a divulgação on-line dos resultados é uma expectativa dos criadores. Sobre o assunto, o 

sr. Basile sugeriu tratar o problema de uma maneira mais global, buscando contratar outro 

serviço de internet, como via rádio. 

 

Finalizando, o sr. Guido informou que o Budgerigar World Open, organizado pelo sr. Jorge de 

Pina será realizado este ano no Centro de Eventos da FOB no mês de Junho. 

 

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

apresentou o pedido de filiação das associações ACOP (Palotina – PR) e AOP (Paissandu – PR), 

informando que toda documentação necessária havia sido entregue corretamente pelas 

associações. Desta maneira, os pedidos de filiação das associações foram aprovados. 

 

Prosseguindo, o sr. Guido apresentou correspondência enviada pelo zootecnista Dr. Edson 

Gonçalves de Oliveira da Universidade Federal do Paraná (UFPr) divulgando as atividades de 

ensino e pesquisa de seu laboratório especializado em passeiformes (LACRIS), deixando o 

mesmo à disposição da FOB. Sobre o assunto, o sr. Beraldi sugeriu a publicação de um artigo na 

revista Brasil Ornitológico. 

 



O sr. Guido informou que o juiz de POA, sr. Renato Uchoa divulgou em seu blog pessoal algumas 

considerações infelizes sobre o Campeonato Brasileiro. O Sr. Jorge de Pina disse acreditar que 

este foi um ato impensado e informou que em conversa com o sr. Renato, o mesmo se 

comprometeu em divulgar uma retratação. O sr. Beraldi informou que caso não haja retratação, 

solicitará providências ao tribunal de ética da OBJO. 

 

Continuando, o sr. Guido apresentou uma mensagem assinada pelo sr. Paterno (Joinville) a qual 

foi veiculada em um grupo de e-mail’s contento informações de injúria contra a FOB. Sobre este 

caso, o sr. Beraldi solicitou que se tomassem medidas administrativas e judiciais contra o autor 

da mensagem. 

 

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

João Basile informou que na semana anterior havia encerrado o Curso de Canaricultura de Cor 

e Porte 2010 o qual contou com a presença recorde de 91 participantes. Destes, 17 se 

submeteram ao exame teórico para juiz OBJO – cor, sendo que 11 foram aprovados. O sr. Basile 

informou que as opiniões e avaliações recebidas na pesquisa de satisfação do curso foram em 

sua grande maioria favoráveis. O sr. Beraldi elogiou a estrutura do curso, agradecendo a 

disposição e trabalho dos organizadores e palestrantes. Complementando, o sr. Beraldi 

informou que este curso foi muito enriquecedor e que a iniciativa de gravação das palestras 

poderá fornecer muitos subsídios aos criadores. 

 

O sr. Basile informou que no dia seguinte (24/04/2010) seria realizada nova reunião técnica de 

canários de cor e porte, sendo que a OBJO subsidiaria os custos de locomoção e estadia dos 

participantes. O sr. Basile ainda agradeceu o excelente trabalho do sr. Guido Nardi e da sra. 

Flávia Corrêa no apoio logístico dado à reunião. 

 

Ao iniciar o 4º item da ordem do dia – Assuntos Gerais, o sr. Aníbal Rolim sugeriu alguns 

requisitos para a locação de gaiolas na área de vendas do Campeonato Brasileiro da 1ª Etapa, 

dentre eles : locação destinada somente à expositores, venda de aves exclusivamente com 

anilhas da FOB, locação de gaiolas proporcional ao número de aves que o criador expõe e 

determinação de limites de prazo para entrega de aves no recinto de vendas. O sr. Beraldi 

solicitou que a proposta fosse formalizada para uma posterior análise de viabilidade de 

aplicação no próximo Campeonato. 

 

O sr. Guido formalizou e justificou a demissão do jardineiro da FOB. 

 

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

reunião. 

 

   



 

Itatiba, 23 de Abril de 2010. 
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Secretário 

 

Luiz Fernando Fachini Beraldi 

Presidente 


