
No dia 19 de Março de 2011, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, 

devidamente convocados em 03 de Março, 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 – Objetivos e metas da Diretoria; 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. Em seguida, o sr. Beraldi realizou a leitura da ata anterior. Após as devidas correções, 

aprovou-se a ata. 

Anteriormente ao inicio da 1ª ordem do dia, o sr. Guido lembrou da sugestão do sr. Celso 

Ramalho em homenagear os srs. Seraphim Ribeiro e Francisco Saragoça. Sendo assim, a partir 

desta data, a sala de reuniões e secretaria passaram a ser denominadas Seraphim Ribeiro e 

Francisco Saragoça, respectivamente. O sr. Guido aproveitou a oportunidade para também 

propor uma homenagem sr. Arnaldo Araújo, adotando seu nome na Biblioteca da FOB. A 

sugestão do sr. Guido foi aprovada por unanimidade. 

Iniciando o 1º item da ordem do dia – Campeonato Brasileiro 2011 1ª e 2ª etapas. Com a palavra 

o sr. Guido Nardi realizou a leitura do ofício enviado à FOB pelo IBAMA/MAPA, com autorização 

especial para realização da 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro, permitindo a participação de 

todas as aves dos segmentos relacionados à esta etapa (psitacídeos, exóticos, periquitos e 

agapornis). O sr. Gilson questionou se não seria interessante o envio deste ofício aos demais 

órgãos de regulação. Em resposta, o sr. Guido informou que a solicitação de autorização do 

Campeonato já foi realizada junto ao EDA - Campinas (Escritório de Defesa Agropecuária). 

Com a palavra o sr. Ayr Gadret informou que em suas freqüentes reuniões no MAPA (Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) vem argumentando que a IN 56 não enquadra as 

atividades de nossos segmentos e que existe a possibilidade de revisão desta IN  com a exclusão 

do termo passeriforme de sua redação. O sr. Ayr complementou que esta prevista para a 

próxima semana a assinatura da nova IN pelo IBAMA. 

Prosseguindo, o sr. Guido apresentou o modelo de rosetas de premiação para conjuntos 

campeões  individuais e de quarteto conforme sugestão do sr. Beraldi (1 roseta maior para o 

campeão individual e 4 rosetas menores para o campeão de quarteto). O sr. Guido apresentou 

também o modelo do troféu a ser confeccionado para o Campeonato Brasileiro o qual recebeu 

elogios de toda a diretoria presente. 

O sr. Guido informou que a montagem da estrutura da 1ª etapa do Campeonato será iniciada 

na próxima semana. 

Com relação ao novo regulamento que permite a garantia da vaga para o criador, o sr. Gilson 

questionou como será o procedimento de troca de anilhas. O sr. Guido esclareceu que a 

mudança das anilhas poderá ocorrer até as 18:00h do dia anterior ao inicio dos julgamentos e 

que a ata de julgamento dos clubes servirá para conferência da vaga destinada ao criador. 

Ficou aprovado e estabelecido que na ocasião de venda de um pássaro campeão, a roseta de 

premiação será retirada da gaiola e guardada com a identificação do criador. Esta roseta será 

entregue ao criador no encerramento do Campeonato. 

O sr. Aníbal sugeriu modificação no layout de divulgação dos resultados do Campeonato no 

catálogo de premiação. Em resposta o sr. Guido informou que estudará a proposta. 



Finalizando, o sr. Guido lembrou da necessidade de para o próximo ano rever a exigência de se 

expor no mínimo 50 aves na 1ª etapa do Campeonato Brasileiro para adquirir o direito de 

compra de stands de venda. O sr. Guido informou que recebeu reclamação de alguns criadores 

que não possuem 50 aves para o Campeonato, ficando impossibilitados de adquirir stands de 

venda. 

O sr. Beraldi iniciou o 2º item da ordem do dia e realizou juntamente com os diretores 

responsáveis a atualização dos objetivos definidos na reunião de 06 de Novembro de 2010, 

conforme descrito: 

“Aquisição do terreno para construção do pavilhão de vendas” – O sr. Guido informou que o 

processo de autorização de loteamento do terreno está em andamento e que para as próximas 

semanas será agendada uma reunião para negociação de preços para compra do terreno. 

“Atualização dos Manuais de Julgamento” - O sr. Basile informou que a revisão do Manual de 

Julgamento de Canários de Cor já está em andamento. O sr. Juvenal Perestrelo informou que o 

Manual de Julgamento de Psitacídeos será enviado para impressão até o final deste mês.  O sr. 

Aníbal Rolim informou que não houve progresso nos trabalhos para confecção do manual de 

pássaros exóticos. 

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

está neste final de semana em seu 2º ciclo de palestras. 

“Garantia de segurança em TI” – O sr. Guido Nardi informou que o novo site da FOB e o software 

de gerenciamento de campeonatos serão apresentados aos diretores ao final desta reunião pelo 

sr. Marco Migliati para sugestão de adequações finais. 

“Intercâmbio Internacional” – O sr. Beraldi informou que até o momento convidou 1 juiz 

europeu para acompanhar a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro 2011. 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. 

“Trabalho junto ao IBAMA e MAPA” – O sr. Ayr Gadret relatou suas atividades junto aos órgãos, 

conforme já informado no 1º item da ordem do dia. 

“Divulgação na mídia” – O sr. Guido informou sobre os trabalhos realizados pela Assessora de 

Imprensa contratada pela FOB. O sr. Beraldi lembrou que este é um trabalho de extrema 

importância para a Federação e que o mesmo deve ser acompanhado constantemente pelos 

diretores responsáveis para a obtenção do resultado pretendido. 

“Reconhecimento de órgãos públicos” – O sr. Guido informou que está trabalhando para 

obtenção da Declaração de Utilidade Pública nas três esferas (Municipal, Estadual e Federal). 

“Contato com presidentes de clubes” – O sr. Beraldi informou que prosseguirá com o contato 

com os presidentes de clubes. 

Partindo para o 3º item da ordem do dia – Assuntos da Diretoria Administrativa, o sr. Guido 

informou sobre o registro da marca FOB no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) 

pelo período de 10 anos. 



O sr. Guido informou que durante a 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro será ministrada uma 

palestra pelo Prof. Edson Gonçalves de Oliveira da Universidade Federal do Paraná (UFPr) 

apresentando seu projeto de ensino e pesquisa de seu laboratório especializado em 

passeiformes (LACRIS). O sr. Beraldi salientou da importância da mesma e solicitou apoio aos 

diretores dos segmentos para obter um número grande de espectadores. 

O sr. Guido apresentou o portfólio de uma empresa especializada em tratamento térmico e 

acústico para aplicação na cobertura do pavilhão de exposições. O sr. Guido também lembrou 

da necessidade de troca das telhas da cobertura da área de julgamento, justificando que as 

mesmas foram instaladas há 6 anos e atualmente encontram-se ressecadas e amareladas. Ficou 

definido que será estudada a possibilidade de substituição. 

Com relação à divida do clube 4C junto à FOB desde o ano de 1.996, o sr. Antonio De Lucca 

informou que o atual presidente deste clube havia agendado uma reunião para discussão do 

assunto para este dia, porém, por motivos particulares, não pode comparecer. O sr. De Lucca 

informou que entrará em contato novamente para agendar uma nova data para reunião. 

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

Basile informou sobre o andamento do curso de canaricultura. Novamente o sr. Basile solicitou 

aos diretores responsáveis por cada segmento que disponibilizem material para divulgação no 

site da OBJO, pois é de grande importância ter os criadores habituados a visitar o site da OBJO. 

Complementando, o sr. Beraldi lembrou que atualmente a internet é o principal fator de 

comunicação e que esta ferramenta deve ser trabalhada exaustivamente. Sobre o assunto, o sr. 

Marco Migliati informou que criou uma comunidade no Orkut com o nome FOB e que em 2 

semanas obteve 120 pedidos de adesão. 

Partiu-se para o 5º item da ordem do dia – Assuntos Gerais. Com a palavra, o sr Ayr Gadret 

informou que está tratando o assunto referente ao Campeonato Mundial em Montevidéu no 

MAPA e que está buscando autorização para que o Brasil possa levar e retornar por volta de 300 

a 500 aves. O sr. Beraldi reforçou que o assunto é extremamente importante e que obtendo a 

autorização, o Brasil deve levar as aves ao Mundial. 

O sr. Gilson questionou sobre a possibilidade da criação de um departamento veterinário pela 

FOB, sugestão esta dada pelo sr. Osvaldo Vitorino. Em resposta o sr. Beraldi informou que esta 

é uma idéia excelente e que já havia sido anteriormente proposta pelo sr. Jorge de Pina. O sr. 

Beraldi sugeriu que o assunto deva ser debatido seriamente para que seja iniciado um projeto 

para possível implementação. 

Ao final da reunião, o sr. Marco Migliati apresentou o novo site da FOB e o software de 

gerenciamento de campeonatos para que fossem discutidos os detalhes finais para que os 

mesmos possam ser colocados em funcionamento na internet. 

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

reunião. 

 

Itatiba, 19 de Março de 2011. 

 

Mario Henrique Simões – Secretário 



 

Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 


