
No dia 13 de Agosto de 2011, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, 

devidamente convocados em 03 de Agosto, os srs. diretores da FOB. A reunião teve início às 

9h00min de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 – Campeonato Brasileiro 2011 – Prestação 

de contas e Software para campeonato; 2 – Campeonato Brasileiro 2012 – Normas e 

Regulamento; 3 – Assuntos da Diretoria Administrativa; 4 – Assuntos da Diretoria Técnica; 5 – 

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, Mario Henrique Simões, para secretariar 

a mesma. 

Anteriormente ao 1º item o sr. Beraldi esclareceu que a comissão constituída na reunião de 06 

de Julho já está trabalhando e buscando meios necessários para obtenção das autorizações para 

a realização do Campeonato Mundial-HS em 2012 no Brasil. O sr. Beraldi comunicou que 

manterá a diretoria da FOB informada sobre os avanços obtidos neste processo. 

Iniciando o 1º item da ordem do dia – Campeonato Brasileiro 2011 – Prestação de contas e 

Software para campeonato. O sr. Guido solicitou que cada diretor expusesse suas opiniões e 

sugestões para aprimoramento do Campeonato (1ª e 2ª etapas).  Dentre os pontos positivos 

apontados, destacaram-se: 

 

    O desenvolvimento do novo software de gerenciamento de campeonatos, o qual foi muito 

elogiado por criadores e representantes de clubes por sua maior praticidade e simplicidade de 

operação; 

    A evolução no desenvolvimento dos julgamentos (2ª etapa), o qual transcorreu com maior 

dinamismo em relação aos anos anteriores, desde a puxada de gaiolas e a logística de 

distribuição nas mesas de julgamento até o trabalho da coordenação; 

    A sensível melhora na organização e limpeza da área de vendas (2ª etapa); 

    •    A nova área de julgamento de canários de canto clássico, contando de um espaço físico 

muito bom, o que possibilitou um maior acompanhamento do público, possibilitando o 

surgimento de novos criadores; 

    A drástica diminuição do número de casos de adulterações ocasionada pelo trabalho 

constante e aprimoramento do laboratório de detecção de fraudes (2ª etapa); 

    A fixação nas gaiolas da planilha de julgamento individual dos canários classificados (2ª etapa); 

    A realização da “Festa Julina” e a Festa de Premiação, as quais receberam muitos elogios; 

    A melhora da qualidade das revistas participantes do concurso de revistas; 

    A melhora da qualidade do restaurante; 

    A criação da exposição de vendas pós Campeonato; 

    Foi unanimidade entre os diretores a excelente coordenação do Campeonato realizada pelo 

sr. Guido. 

 

 



Dentre os pontos a serem aprimorados, destacaram-se: 

 

    O sistema de retirada de aves (2ª etapa); com necessidade de se estudar uma nova 

metodologia, podendo-se priorizar a retirada para os clubes mais distantes; 

    A necessidade de registro de mudança do número de anilhas (2ª etapa); sendo que a mesma 

vinha sendo realizada até o ano anterior e neste ano não foi realizada; 

    O grande número de fichas de julgamento com problemas de preenchimento (2ª etapa), as 

quais necessitavam de constantes revisões e correções, prejudicando a agilidade no lançamento 

dos resultados; 

    A diminuição do número de participantes do concurso de revistas, com necessidade de revisão 

do sistema de premiação para maior incentivo; 

    A falta de espaço para estacionamento, principalmente após a abertura ao público; 

    O não respeito de alguns criadores com relação às regras de utilização dos stands de venda 

(2ª etapa); 

    A necessidade de uma melhor estrutura da lanchonete nos períodos de maior movimento; 

    A necessidade de melhoria na iluminação externa do Centro de Eventos. 

 

 

Com a palavra o sr. Guido apresentou um relatório de acompanhamento diário do veterinário 

contratado pela FOB para fiscalização dos stands de venda na 2ª etapa. O sr. Guido lembrou que 

alguns locatários dos stands ainda não respeitam as regras estabelecidas em contrato e que 

estudará a aplicação de novos procedimentos para o próximo campeonato para aqueles que 

não respeitarem as regras de utilização dos stands. O sr. Guido apresentou um ofício da Câmara 

Municipal de Itatiba congratulando a FOB pela realização do 60º Campeonato Brasileiro. 

Em seguida o sr. Guido apresentou o balanço financeiro do Campeonato ocorrido e realizou 

comparativo com os anos anteriores. 

Com a palavra o sr. Beraldi destacou a crescente evolução do Campeonato nos últimos anos e 

informou que esta análise realizada é muito enriquecedora e servirá de base para um trabalho 

de aprimoramento ainda maior. O sr. Beraldi destacou 3 problemas estruturais considerados 

como “chave” para um crescimento mais consistente: 

1º - Sistema de gerenciamento de campeonatos: O sr. Beraldi transmitiu os elogios recebidos 

por parte de criadores e representantes de clube ao novo sistema desenvolvido e à postura e 

disposição do sr. Marco Migliati. 

2º - Aquisição do terreno para construção do pavilhão de vendas – O sr. Beraldi informou que 

esta questão não depende somente da FOB, porém vem trabalhando insistentemente no 

assunto. 

3º - Realização do Campeonato Mundial – HS – Conforme havia informado no inicio da reunião, 

o sr. Beraldi apresentou os procedimentos de trabalho da comissão formada para liberação do 

Campeonato. 



Complementando, o sr. Beraldi destacou e agradeceu a maior participação dos diretores da FOB, 

lembrando que o trabalho em equipe é fundamental para o desenvolvimento pleno. 

Com relação ao software de gerenciamento de campeonatos o sr. Marco Migliati agradeceu os 

elogios recebidos e informou que já está trabalhando em uma nova versão do programa na qual 

já estarão corrigidos alguns problemas que foram detectados durante sua 1ª temporada de 

utilização, inclusive com disponibilidade de operação online e off-line . O sr. Marco informou 

que pretende concluir esta nova versão até o mês de Dezembro deste ano. Prosseguindo, o sr. 

Marco repassou à FOB toda a documentação de registro dos sites e software realizados em 

nome da FOB. Concluindo, o sr. Guido solicitou aos diretores sugestões de nome ao novo 

programa. 

Iniciou-se o 3º item da ordem do dia – Assuntos da diretoria administrativa. O sr. Guido 

apresentou a solicitação de filiação de 3 novas associações: 

 

    Associação Ornitológica de Cambé (AOCAM) – Cambé – sigla GE; 

    Clube Ornitológico do Oeste Paranaense (COOP) – Marechal Cândido Rondon – sigla MB; 

    Clube Ornitológico dos Criadores de Aves Domésticas (COCAD) – São Carlos – sigla KE 

 

O sr. Guido informou que toda documentação exigida estava em ordem para os 3 clubes. Assim, 

foi aprovada a filiação dos clubes citados. 

O sr. Guido apresentou carta recebida pela UCCC (Campinas) a qual foi enviada para a FOB. Na 

carta, o criador solicitava esclarecimentos e postura do clube perante a FOB em razão da morte 

de 2 de seus canários durante a realização do Campeonato Brasileiro. A carta foi entregue ao sr. 

Juvenal Perestrello para que sejam realizados os devidos esclarecimentos. 

O sr. Guido apresentou a prestação de contas da assessoria de imprensa contratada pela FOB, 

destacando o excelente trabalho realizado, contando com documentação farta de todas as notas 

de impressa divulgadas durante o período. 

O sr. Guido informou que esteve juntamente com o sr. Ayr em Brasília em reunião com o IBAMA. 

Nesta reunião foi informado pelo IBAMA de que o programa para cadastramento de criadores 

de aves exóticas previsto na IN 03 e que deveria entrar em operação, ainda não tinha sido 

desenvolvido. O sr. Guido informou que a FOB se propôs a realizar o cadastramento destes 

criadores, o que foi prontamente aceito pela diretoria do IBAMA. Com relação à fabricação de 

anilhas pela FOB, o sr. Guido informou que o IBAMA ainda não havia realizado os testes 

necessários para autorização de fabricação por falta de recursos, sendo que a FOB assumirá os 

custos para realização destes testes para autorização de fabricação o mais breve possível. 

Partiu-se para o 4º item da ordem do dia – Assuntos da Diretoria Técnica. O sr. João Basile 

informou que no mês de maio participou da reunião técnica da COM em Palaiseau (FR) para 

atualização dos standards de cores. O sr. Baslie informou que a participação do Brasil nestas 

reuniões tem sido muito efetiva. 

Prosseguindo, o sr. Basile informou que foram aprovados como juízes alunos os srs. Francisco 

Manhas Neto (cor), Rafael Alexandre Oliveira (cor), Vagner Vieira Bigliardi (cor), César 

Wenceslau (porte) e Hélio Fernandes (porte). O sr. Basile informou também a efetivação como 



juízes aspirantes dos srs. Giovanni Mura (cor) e Odair Rodrigues (cor) e a aprovação como juízes 

COM/OMJ dos srs. Fábio Rodrigues (cor), Mario Henrique Simões (cor) e Ana Maria (URU) 

(porte). Para os juízes alunos aprovados, será realizada uma reunião em breve para definição de 

seus tutores. 

O sr. Basile informou que na reunião da OMJ-HS realizada durante o último Campeonato 

Mundial (URU) foram modificados os procedimentos de julgamento dos canários mosaicos com 

fator e que esta nova definição já estava disponível no site da OBJO para consulta. 

Finalizando, o sr. Basile parabenizou os srs. Nilton Rodrigues e Juvenal Perestrello pela iniciativa 

da realização do Curso de Psitacídeos e lembrou que a realização de cursos e palestras é muito 

importante para o crescimento de todos os segmentos. 

Iniciou-se o 5º item da ordem do dia – Assuntos Gerais. Com a palavra o sr. Beraldi informou 

que durante a realização do último Campeonato Mundial (URU), apesar de o Brasil não poder 

participar com suas aves, esteve representado por uma comitiva composta de 20 integrantes. O 

sr. Beraldi lembrou da importante liderança exercida pelo Brasil entre os países da América do 

Sul. Com relação à eleição da nova diretoria da COM-HS, o sr. Beraldi informou que a presidência 

da entidade permaneceu com o Brasil e apresentou a nova composição da diretoria. 

O sr. Beraldi informou da criação de um Boletim Informativo que será distribuído aos países 

membros da COM-HS, o qual contará com assuntos de interesse administrativo e técnico. 

Finalizando, o sr. Beraldi informou que é intenção do sr. Silverio Grillo, presidente da OMJ-HS, a 

realização de uma reunião técnica da entidade no mês de abril de 2012 no Brasil. 

O sr. Gilson Soares apresentou solicitação de realização de cursos de canaricultura para os 

estados de Santa Catarina (cor) e Rio Grande do Sul (porte). Em resposta o sr. Beraldi informou 

que seria muito interessante se fosse possível a realização destes cursos já no ano de 2012, 

juntamente com o curso a ser realizado em Campina Grande (PB). 

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

reunião. 

 

 

Itatiba, 13 de Agosto de 2011. 

 

Mario Henrique Simões – Secretário 

 

Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 


