
No dia 15 de Janeiro de 2011, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, 

devidamente convocados em 04 de Janeiro, os srs. diretores da FOB. A reunião teve início às 

9:00h de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 – Campeonato Brasileiro 2011 – 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 Fernando Fachini 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 2011 1ª e 2ª etapas. Com a palavra 

o sr. Guido Nardi informou que a 1ª etapa já está praticamente preparada e que aguarda o 

resultado da IN sobre aves exóticas estrangeiras para que possa oficializar o Campeonato. Com 

relação ao software de gestão de campeonatos o sr. Guido informou que serão realizados os 

últimos testes para que seja colocado em funcionamento em breve. O sr. Guido apresentou aos 

diretores o cartaz de divulgação da 1ª etapa do Campeonato Brasileiro e lembrou que 

aproveitará a realização do Workshop de Canaricultura em fevereiro para a divulgação deste 

Campeonato. 

 

Em seguida o sr. Guido comunicou que será contratada a empresa OS2 Comunicação para a 

assessoria de imprensa da Federação e que no dia 21/01 realizará a primeira reunião de 

trabalho. 

 

O sr. Guido informou que o administrador do Volosoft não forneceu as senhas de acesso ao 

provedor do site da FOB, porém as mesmas puderam ser obtidas diretamente pela FOB junto ao 

registro.br. Com relação à questão, o sr. Guido complementou informando que a FOB enviará 

uma correspondência de agradecimento ao o sr. Roberto Rego e fará a sua destituição do cargo 

de Diretor de Informática. 

 

O sr. Beraldi informou que prosseguindo com o projeto de intercâmbio e divulgação 

internacional da FOB, convidará alguns juízes europeus para acompanhar a 2ª etapa do 

Campeonato Brasileiro 2011. Até o momento foi convidado o sr. Michele Abrescia (Presidente 

da Ordem Italiana de Juízes). Complementando, o sr. Beraldi informou que o Presidente da 

COM-HN, sr. Salvatore Cirmi convidou oficialmente os srs. Antonio Carlos Lemo e João Francisco 

Basile para o julgamento do Campeonato Mundial 2011, em Tours-FR, com os custos subsidiados 

pela COM. 

 

Com relação ao Campeonato, o sr. Beraldi sugeriu estudar a possibilidade de no lugar de se 

colocar 1 única roseta para o quarteto campeão brasileiro, fossem colocadas 4 rosetas menores, 

o que esteticamente valorizaria ainda mais o Campeonato. O sr. Guido informou que a 



substituição é viável e aproveitou para comunicar que as empresas Ouro Fino e Coveli serão 

patrocinadoras do Campeonato e custearão a confecção das rosetas e das caixas de transporte. 

 

O sr. Guido questionou sobre a data limite para substituição dos canários que participarão do 

Campeonato Brasileiro. Ficou decidido que a substituição estará autorizada até às 18h do dia 

anterior ao inicio dos julgamentos. 

 

Finalizando o 1ª item, o sr. Guido solicitou sugestões para definir como será realizado o sorteio 

dos 4 stands de venda restantes na 2ª etapa do CB. O sr. Beraldi lembrou que na Assembléia de 

Representantes informou que seria mais justo que este sorteio fosse realizado para os clubes. 

Desta maneira, os clubes deveriam manifestar seu interesse na locação do stand. Após sorteado, 

ficaria a critério de cada clube a distribuição do stand entre seus associados. 

 

Partindo para o 2º item da ordem do dia – Assuntos da Diretoria Administrativa, o sr. Guido, 

lembrando da sugestão do sr. Ayr Gadret de transformar a FOB em uma OSCIP (Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público), informou que em conjunto com o sr. Antonio Burani está 

trabalhando para credenciamento da FOB junto ao Ministério da Cultura para obter autorização 

de captação de recursos através da Lei 8313 – Lei Rouanet. Complementando, o sr. Burani 

informou que já entrou em contato com uma empresa especializada neste credenciamento, que 

vindo a ser contratada pela FOB, facilitará o processo. 

 

Prosseguindo, o sr. Guido informou que com relação à aquisição do terreno para construção do 

novo pavilhão de vendas não houve avanços significativos pois o projeto do loteamento ainda 

não foi autorizado pela CETESB. 

 

Com relação ao caso do processo judicial promovido pela FOB em razão das infundadas 

acusações de calúnia e difamação contra a Diretoria da FOB o Sr. Guido informou que, conforme 

constou na decisão judicial, o Sr. Aristides Paterno já publicou sua retratação no site “ 

Periquitos.com.br” e enviou carta-retratação a ser publicada na revista Brasil Ornitológico. 

 

O sr. Guido informou que seguindo o calendário determinado pela COM-HN a cor das anilhas 

para 2011 será azul (a mesma utilizada para 2008). 

 

Finalizando o item, o sr. Guido apresentou carta do Roller Clube Caxiense (RCC- sigla DL) 

solicitando desfiliação da FOB, alegando que o clube conta com poucos criadores de canários de 

canto e que os mesmos não participam de concursos. 

 

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

Basile informou que está agendada uma reunião para este dia para definição de assuntos já em 



andamento, dentre eles a revisão do manual de julgamento de canários de cor, o curso de 

canaricultura e a definição dos tutores dos candidatos a juiz aprovados em 2010. 

 

O sr. Guido informou sobre a solicitação de clubes e criadores para a realização do curso de 

canaricultura na região Nordeste. Em resposta, o sr. Basile informou que conforme discutido e 

definido anteriormente, desde que seja garantido um número mínimo de 30 participantes, é 

possível a programação do curso para qualquer local. 

 

Ao iniciar o 4º item da ordem do dia, o sr. Beraldi primeiramente agradeceu o sr. Guido por 

providenciar a estrutura para realização desta reunião no pavimento térreo do Centro de 

Eventos em função de sua restrição de acesso ao 1º pavimento em razão de sua cirurgia no pé 

e também ao sr. Rogério, criador da cidade de Itatiba, que ofereceu salgados e doces preparados 

em sua panificadora. O sr. Beraldi solicitou aos diretores colaboração para que todos 

antecipassem o pedido de anilhas para os meses de janeiro e fevereiro, pois aproveitariam o 

pequeno volume de pedidos desta época além do preço consideravelmente mais baixo. 

 

O sr. Beraldi realizou juntamente com os diretores responsáveis a atualização dos objetivos 

definidos na reunião de 06 de Novembro de 2010, conforme descrito: 

 

 “Atualização dos Manuais de Julgamento” - O sr. Basile informou que na reunião agendada para 

esta data seriam definidos os critérios de revisão do Manual de Julgamento de Canários de Cor. 

O sr. Juvenal Perestrelo informou que o Manual de Julgamento de Psitacídeos será enviado para 

impressão em 10 de fevereiro e que os mesmos estarão prontos para comercialização durante 

a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro.  O sr. Aníbal Rolim informou que já iniciou os trabalhos 

para confecção do manual de pássaros exóticos. 

 

“Cursos de Canaricultura” – O sr. João Basile informou que o Workshop de Canaricultura 2011 

está estruturado e que já conta com a inscrição de 31 participantes no segmento cor e 10 no 

segmento porte. 

 

“Garantia de segurança em TI” – O sr. Guido Nardi expôs aos diretores sobre as razões da 

mudança de software para gerenciamento de campeonatos e informou que o site da FOB já está 

em novo provedor e que está praticamente concluído. 

 

“Intercâmbio Internacional” – Conforme já comentado durante a reunião, o sr. Beraldi informou 

que convidará alguns juízes europeus para acompanhar a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro 

2011 e que a COM-HN/OMJ, convidou oficialmente os srs. Antonio Carlos Lemo e João Francisco 

Basile para o julgamento do Campeonato Mundial 2011, em Tours-FR. 

 



 “Seção “FOB em Foco”” - A sra. Maria Paula Lemo informou que vai divulgar as principais 

resoluções das reuniões da diretoria FOB e chamadas para os assuntos de destaque nas 

próximas edições da revista Brasil Ornitológico nesta seção especial no novo site da Federação. 

 

“Combate às fraudes” – O sr. Wagner Canhaci informou que está trabalhando em uma 

metodologia para detecção de novos produtos utilizados em canários brancos e mosaicos. 

 

“Trabalho junto ao IBAMA e MAPA” – O sr. Ayr Gadret informou que a IN referente as aves 

exóticas estrangeiras está concluída, somente restando publicação oficial. 

 

“Divulgação na mídia” – O sr. Antonio Burani destacou o progresso que será realizado com a 

contratação de um assessoria de imprensa. 

 

“Reconhecimento de órgãos públicos” – O sr. Guido, juntamente com o sr. Ivo Prado, informou 

que para a próxima semana se reuniria com um vereador da cidade de Itatiba para definição da 

documentação a ser enviada para obtenção da Declaração de Utilidade Pública Municipal. 

 

“Contato com presidentes de clubes” – O sr. Beraldi informou que buscando maior aproximação 

com clubes, até o momento entrou em contato com 30 presidentes ou representantes, mas 

somente conseguiu conversar com 13. O sr. Beraldi informou que dentre as maiores dificuldades 

citadas pelos representantes está o pequeno número de associados e ainda Beraldi sugeriu a 

união entre os clubes da mesma cidade para a promoção dos eventos, como julgamentos, e a 

realização de exposições abertas ao público leigo para atrair novos criadores e sócios. 

 

Prosseguindo, o sr. Beraldi informou que entre os dias 20 e 22 de Maio de 2011 será realizada 

reunião técnica mundial em Palaiseu – FR e que o sr. João Basile representará oficialmente a 

FOB/OBJO. Nesta reunião estará também o sr. Álvaro Blasina para apresentação em busca do 

reconhecimento da mutação Urucum. O sr. Beraldi salientou que esta é mais uma conquista da 

FOB, visto que as apresentações para reconhecimento de mutações até então eram somente 

realizadas durante os Campeonatos Mundiais. 

 

O sr. Beraldi apresentou aos diretores a publicação da inauguração do Museu da FOI-IT na cidade 

de Piacenza e comentou sobre técnica de taxidermia para exposição de aves neste museu, 

sugerindo que a mesma poderia ser utilizada para auxiliar a ministrar os cursos de canaricultura. 

 

Finalizando, o sr. Beraldi apresentou correspondência da Associação Independente dos 

Criadores de Canários (BB), solicitando formalização de corroboração da FOB para que obtenha 

cessão de um terreno na cidade de Resende – RJ. 

 



Com a palavra o sr. Juvenal Perestrelo solicitou cautela aos diretores no conteúdo de 

informações divulgadas via internet em sites de relacionamento. 

 

O sr. Antonio Carlos Lemo apresentou o banner que levará ao Campeonato Mundial – Tours (FR) 

que deixará exposto no stand do Brasil. Em complemento o sr. Beraldi informou que seria 

interessante a confecção de um folder com as informações do Campeonato Brasileiro 2011 para 

que seja distribuído aos frequentadores do Campeonato Mundial. 

 

O sr. Guido Nardi fez um agradecimento especial ao sr.  César Abraham que foi extremamente 

solicito, facilitando o trabalho da FOB nas negociações com os órgãos públicos federais em 

Brasília. O sr. Guido reforçou ainda que todo material utilizado na revisão da Instrução 

Normativa referente as aves exóticas estrangeiras é fruto do trabalho realizado pela FOB. 

 

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

reunião. 

 

  

 

Itatiba, 15 de Janeiro de 2011. 

 

Mario Henrique Simões 

Secretário  

 

Luiz Fernando Fachini Beraldi 

Presidente 


