
No dia 10 de dezembro de 2011, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 25 de novembro de 2011, os Srs. Diretores da FOB. A 

reunião teve inicio às 9h de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 - Campeonato Brasileiro 

2012 – Normas e Regulamentos; 2 - Assuntos da Diretoria Administrativa; 3 - Assuntos da 

Diretoria Técnica; 4 - Assuntos Gerais. 

 

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, Wagner Canhaci para secretariar a mesma 

devido ausência dos Srs. Mario Henrique Simões e Alexandre Assis Pereira. Foram justificadas 

as ausências dos Srs. Severino Simões e Mario Henrique Simões. 

 

Partindo para o primeiro item da ordem do dia – Campeonato Brasileiro 2012 – Normas e 

Regulamentos, o Sr. Guido iniciou falando sobre a reunião ocorrida em Brasília MAPA sobre a 

realização do Campeonato Mundial HS, na qual participaram representando a FOB o Sr. Guido 

Nardi, o Sr. Cláudio Chiminazzo, Sr Cesar Abrahan e a Dra Ana Rita e representando o MAPA, 

participaram o Dr. Bruno, que foi o coordenador e a Dra Luna. Com base em algumas exigências 

do MAPA o Sr. Guido efetuou uma apresentação mostrando o layout da disposição das aves 

estrangeiras, demonstrando que haverá uma separação por meio de divisória mantendo as 

mesmas isoladas do contato com as aves do Brasil, não haverá a necessidade de nenhum tipo 

de exame das aves e no início de janeiro o MAPA enviará à FOB um documento relatando todas 

as exigências a serem seguidas. O Sr. Guido também enviará ao MAPA uma documentação com 

os procedimentos seguidos no Uruguai em 2011. 

 

O Sr. Beraldi tomando a palavra informou que é muito importante a realização do Campeonato 

Mundial HS no Brasil em 2012 e solicitou ao Sr. Guido que enviasse correspondência para todas 

as Federações filiadas a COM da realização do campeonato. 

 

Em seguida o Sr. João Basile tomou a palavra para tratar dos assuntos da Diretoria Técnica e 

informou que os trabalhos para a revisão do Manual de Julgamentos dos canários de cor 

continua acelerado e que já está encerrada a linha clara e acredita que haverá necessidade de 

mais duas reuniões da comissão para encerrar a redação de todas as cores e que já havia uma 

nova reunião para 7 de janeiro. O Sr. Beraldi solicitou a conclusão deste manual até abril para 

ser apresentado na reunião técnica de juizes e reunião do mundial. O Sr. João solicitou ao Sr. 

Beraldi que na próxima reunião COM – HS no Campeonato Mundial HS 2012 seja feita uma nova 

apresentação da mutação Urucum buscando uma definição deste assunto. 

 

O Sr. Guido dando seqüência, iniciou os assuntos da Diretoria Administrativa apresentando um 

novo clube para aprovação da Diretoria, sendo ele a AOMAR da cidade de Maravilha, Santa 

Catarina, que foi aprovado por unanimidade e informou do encerramento das atividades da 

Sociedade Sãojoanense de São João del Rei em Minas Gerais. 

 



Em seguida comentou do trabalho muito importante que está sendo feito pela Thais, nossa 

Assessora de Imprensa na divulgação da criação de aves domésticas como atividade 

preservacionista. 

 

Informou também que o atual caseiro pediu demissão e estão sendo entrevistados candidatos 

para reposição. Informou também que o formulário de idoneidade moral está pronto e será 

enviado para todos os diretores dentro da semana seguinte. 

 

O Sr. Guido informou que o Sr. Marcos enviará para todos os criadores um formulário passo a 

passo para cadastramento no IBAMA em cumprimento da IN 03. O Sr. João informou que hoje 

a relação é entre Criador  x IBAMA e a Federação não tem o poder de resolver todos os 

problemas ou de cobrir pendências. 

 

O Sr. Ayr informou que esteve em Brasília em 29 de novembro para conhecer o novo Diretor do 

IBAMA, Dr. Reginaldo, onde foi tratado dos prazos para certificação das anilhas,  cadastro e 

origem dos pássaros, e informou que eles desconhecem oficio sobre a modificação do material 

das  anilhas. O Dr. Reginaldo definiu que até setembro de 2012 procurará resolver o problema. 

O Ayr informou que os dois tipos de materiais, alumínio e aço serão aprovados. 

 

Nos assuntos gerais, a Sra. Estela entregou à FOB três troféus da OBJO que estavam em sua 

residência. 

 

O Sr. Guido solicitou aos Senhores Juvenal Perestrelo e Nilton Rodrigues da Silva que 

participassem do torneio da SOCO em Santa Cataria, em 2012, com as despesas pagas pela FOB. 

 

O Sr. Beraldi encerrou a última reunião do ano desejando um Feliz Natal e muita saúde e sucesso 

em 2012, agradeceu o trabalho de todos e entregou uma lembrança pessoal a cada membro da 

diretoria como forma de agradecimento, com isto deu por encerrada a reunião e o ano. 

 

  

Itatiba, 10 de dezembro de 2011 

 

 Wagner Canhaci – Secretário 

 

Luiz Fernando Fachini Beraldi - Presidente 


