
No dia 06 de Julho de 2011, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, 

devidamente convocados em 05 de Julho, os srs. diretores da FOB. A reunião teve início às 

16h00min de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 – Campeonato Mundial 2011 e 2012; 2 – 

Eleição da COM-HS. 

A reunião foi aberta pelo Presidente da FOB, Sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi, que agradeceu a 

presença de todos os participantes e solicitou a mim, Mario Henrique Simões, para secretariar 

a mesma. 

Iniciando o 1º item da ordem do dia – Campeonato Mundial 2011 e 2012. O sr. Beraldi informou 

que após um período de 10 anos sem participação em Campeonatos Mundiais devido à razões 

sanitárias impostas pelos órgãos governamentais, o Brasil estava com tudo preparado para 

poder participar deste Campeonato em 2011 na cidade de Montevidéu, porém para a 

autorização de trânsito (Brasil – Uruguai – Brasil) as aves necessitavam ser submetidas à exames 

de detecção da doença de New Castle e Influenza e mesmo com mínimas chances de estarem 

presentes em algum canário, caso acontecesse algum resultado positivo, haveria o risco de 

todos os canários presentes no Campeonato Brasileiro serem sacrificados, pois o pavilhão da 

FOB é considerado uma única unidade epidemiológica. Em complemento, o sr. Beraldi informou 

também que as autorizações de trânsito por parte dos órgãos governamentais não deixavam 

claro os procedimentos para retorno das aves. Desta maneira considerou-se prudente a não 

participação do Brasil no Campeonato Mundial 2011. 

Em relação ao Campeonato Mundial 2012, o sr. Beraldi informou que o Brasil estava credenciado 

como sede do Campeonato e deveria ratificar esta posição na próxima reunião da COM-HS. Em 

vista dos últimos acontecimentos relacionados à liberação de entrada e saída de aves, o sr. 

Beraldi solicitou a opinião dos diretores para confirmar se o Brasil será a sede do próximo 

Campeonato. Com a palavra o sr. Gilson T. Soares alertou que somente com a realização de 

exames periódicos e o investimento em trabalhos científicos para comprovar a não existência 

destas doenças em canários é que se obteria sucesso na realização do Campeonato Mundial. O 

resultado deste investimento seria uma “Certificação Sanitária” para canários e teria grande 

repercussão em esfera mundial, já que até o momento não existem no mundo estudos 

relacionados. Em complemento o sr. Beraldi lembrou que confirmando a posição de sede do 

Campeonato Mundial 2012, estaríamos nos obrigando a tomar todas as providências de forma 

concreta para poder sediar este Campeonato. 

Posto em votação, foi decido por 15 votos a 2 (1 abstenção) que o Brasil deveria ratificar sua 

posição de país sede do próximo Campeonato Mundial.  Desta maneira foi constituída uma 

comissão formada pelos srs. Ayr Gadret, Antonio Celso Ramalho, Guido Nardi Neto e Antonio F. 

Burani para trabalhar juntamente com a Dra. Ana Rita nesta questão. 

Partiu-se para o 2º item da ordem do dia – Eleição da COM-HS. O sr. Beraldi expôs que o Brasil 

tem condição destacada na ornitologia em relação aos países da América do Sul e sua liderança 

nunca havia sido questionada. Com a eleição da FOA – Federação Ornitológica Argentina, seu 

novo presidente, sr. Villa, questionava esta liderança e pleiteava o cargo de presidente da COM-

HS. O sr. Beraldi informou ainda que o Brasil conta com o apoio incondicional de Uruguai, Peru 

e Chile. Sendo assim, o sr. Beraldi solicitou opinião dos presentes para confirmar se o Brasil 

continuaria pleiteando ou não a presidência da COM-HS. Com a palavra o sr. Celso Ramalho 

opinou que se o Brasil for continuar fazendo parte da COM, não pode perder a liderança na 

América do Sul. A opinião foi apoiada por todos os presentes e desta maneira ficou decidido que 

o Brasil manteria a candidatura à presidência da COM-HS. 



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

reunião. 

 

Itatiba, 06 de Julho de 2011. 

 

Mario Henrique Simões – Secretário 

 

Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 


