
No dia 24 de Setembro de 2011, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 05 de Setembro, os srs. diretores da FOB. A reunião teve 

início às 9h00min de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 – Campeonato Brasileiro 2012 – 

Normas e Regulamento; 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. Foram justificadas a ausência dos diretores Anibal Rolim e Stella Ramalho. 

Anteriormente ao 1º item o sr. Beraldi distribuiu aos diretores os exemplares da 1ª edição do 

boletim “HS Noticias”, conforme discutido na reunião de 18 de Agosto de 2011. O sr. Beraldi 

informou que a distribuição do boletim gerou um impacto positivo entre os países membros da 

COM-HS, recebendo muitos elogios. Prosseguindo, o sr. Beraldi informou que no dia 16 deste 

mês esteve na cidade de Mallorca (ES) participando do congresso da COM-HN, com as despesas 

de viagem pagas por ele mesmo. Neste congresso, além de outros assuntos discutidos, o sr. 

Beraldi apresentou os procedimentos da realização do Campeonato Mundial – HS 2012 no 

Brasil. O sr. Beraldi transmitiu os elogios recebidos dos membros da COM-HN ao boletim “HS 

Noticias” que já o haviam lido através da internet. Finalizando, o sr. Beraldi apresentou recibo 

de pagamento da anuidade da FOB e dos juízes OMJ/OBJO totalizando 980 euros. 

Partindo para o 1º item da ordem do dia – Campeonato Brasileiro 2012 – Normas e 

Regulamento, o sr. Guido solicitou aos diretores que expusessem suas sugestões de alteração 

ao novo regulamento em relação ao regulamento do Campeonato Brasileiro 2011. O sr. Guido 

informou que será alterada a nomenclatura dos agapornis conforme já publicado na Brasil 

Ornitológico. 

O sr. João Basile questionou sobre a data limite de alteração de anilhas para participação no 

Campeonato. O sr. Ivo sugeriu a criação de um formulário específico para que o criador que 

desejar fazer alteração a faça através do preenchimento deste formulário. Desta maneira, ficou 

decidido que as alterações de anilhas serão permitidas até as 17:00h do dia anterior ao inicio 

dos julgamentos, através de formulário padrão preenchido pelo criador. 

O sr. Gilson questionou se na retirada das aves ao final do Campeonato será dada prioridade aos 

clubes com sede em locais mais distantes. Após discussões, ficou definido que a retirada das 

aves será iniciada às 7:00h para clubes com sede localizada a mais de 1.000km de Itatiba e as 

7:30h para os demais clubes. Ficou definido também que para o ano de 2013 será estudada a 

viabilidade de retirada das aves somente na 2ª-feira após o encerramento do Campeonato, 

visando uma maneira de valorizar a exposição e atrair maior público. 

O sr. Marco Granzotto apresentou nova proposta de regulamento para julgamento e pontuação 

dos canários de canto clássico, que passará a entrar em vigor em 2013. 

O sr. Juvenal Perestrello apresentou proposta de modificação dos critérios de inscrição e 

pontuação para exóticos, agapornis, psitacídeos e calopsitas. Em adição, o sr. Perestrello 

apresentou nova proposta de locação de gaiolas para venda de aves durante a realização da 1ª 

etapa do Campeonato Brasileiro. 

Ficou definido que a taxa de inscrição e o valor do catálogo de resultados serão mantidos. 

Iniciou-se o 2º item da ordem do dia – Assuntos da Diretoria Administrativa. O sr. Guido 

informou que esteve recentemente no Rio de Janeiro para comparecimento à audiência da ação 



queixa-crime contra o sr. Roberto Rego. O sr. Guido informou que o sr. Rego não compareceu à 

audiência e que será agendada uma nova data para a mesma.  O sr. Guido informou que por 

motivo do falecimento do contador contratado pela FOB, foi contratado um novo escritório de 

contabilidade. O sr. Guido informou também que foi contratado um novo caseiro para o Centro 

de Eventos. 

Prosseguindo, o sr. Guido solicitou que para a próxima reunião seja trazido o documento de 

idoneidade de todos os diretores para obtenção de declaração de utilidade pública municipal e 

informou que enviará modelo da declaração via e-mail. 

O sr. Guido destacou que a exposição de vendas pós Campeonato Brasileiro obteve grande 

sucesso e que foram vendidas aproximadamente 1.200 aves. O sr. Guido informou que a 

iniciativa será repetida no próximo ano e que será desenvolvido um regulamento específico para 

esta exposição. 

Com relação à comissão constituída na reunião de 06 de Julho para obtenção das autorizações 

para a realização do Campeonato Mundial-HS em 2012 no Brasil, o sr. Guido informou que a 

mesma esteve reunida em Brasília no Ministério da Agricultura no dia 25 de agosto e que a 

reunião foi muito proveitosa. O sr. Guido informou que no dia 27/09 será realizada uma reunião 

no Lanagro/Campinas para definição da realização de exames de diagnóstico da doença de New 

Castle em canários. 

O sr. Guido apresentou a solicitação de filiação de 2 novas associações: 

•    Associação dos Criadores de Penápolis e Região (ACPR) – Penápolis; 

•    Associação dos Criadores de Pássaros Exóticos do Rio de Janeiro & Brasil (ACPERJ) – Nova 

Iguaçu 

O sr. Guido informou que toda documentação exigida estava em ordem para os 2 clubes. Assim, 

foi aprovada a filiação dos clubes citados. 

Com relação às sugestões enviadas pela sra. Maria Paula Lemo, o sr. Guido esclareceu: 

•    Melhoria da qualidade do ar no Centro de Eventos: instalação de portas teladas junto aos 

portões do pavilhão para melhoria da circulação de ar. O sr. Guido informou que estudará a 

viabilidade visto que a corrente de ar próximo ao pavilhão é muito intensa, o que poderia 

prejudicar os pássaros em exposição se mantidos os portões abertos. 

•    Instalação de outra lanchonete: o sr. Guido informou que no ano anterior a FOB realizou a 

experiência de instalação de outra lanchonete, porém o maior entrave é a questão sanitária, 

pois seria necessária uma nova infra-estrutura para instalação da mesma. 

•    Construção de novos sanitários para a área da lanchonete: o sr. Guido informou que o projeto 

do novo pavilhão contempla uma nova estrutura para lanchonete, contando com sanitários. 

•    Divulgação da ornitologia doméstica: o sr. Guido enviou a sugestão à assessoria de imprensa 

que propôs a realização e divulgação de entrevistas com criadores de diferentes regiões. 

Ao iniciar o 3º item da ordem do dia – Assuntos da Diretoria Técnica o sr. Basile informou sobre 

o andamento da nova edição do manual de julgamento de canários de cor. Finalizando, o sr. 

Basile lembrou da importância da realização de palestra sobre critérios de julgamento, conforme 

está sendo realizada no curso de psitacídeos. 



Iniciou-se o 4º item – Assuntos Gerais. Com a palavra, o sr. Beraldi apresentou relatório 

fotográfico com os casos de fraudes detectadas no último Campeonato Mundial – HN. O sr. 

Beraldi destacou que a maior parte dos casos referia-se a adulteração de anilhas e corte de 

penas e informou que as punições aos criadores variaram de 6 meses a 2 anos de suspensão, 

sendo que os nomes dos criadores fraudadores também foram divulgados. Prosseguindo, o sr. 

Beraldi informou que neste ano participará dos concursos no HN como supervisor  (Udine e 

Malpensa ) e como juiz (Piacenza e Reggio Emilia).  O sr. Beraldi informou que em 2012 será 

realizada uma reunião da COM para que a troca de material e imagens publicadas seja facilitada 

entre os países membros da entidade. O sr. Beraldi apresentou carta de solicitação da COM-HN 

para envio do Manual de Psitacídeos da FOB/OBJO para criação de seu manual. 

Complementando, o sr. Beraldi informou que a Espanha apresentou proposta para divisão da 

classe de canário de canto timbrado espanhol em canto contínuo e canto descontínuo. 

O sr. Antonio C. Lemo apresentou sugestões de nomes para o novo programa de gerenciamento 

da FOB. Entre os diretores, o nome de maior agrado foi o FOB.NET. Prosseguindo, o sr. Lemo 

lembrou que a COM e a OMJ têm intenção de reestilizar seus logos, assim apresentou sugestões 

de novos logos para cada entidade. Finalizando, o sr. Lemo sugeriu e apresentou um modelo de 

calendário a ser confeccionado pela FOB para comemoração de seus 60 anos. 

O sr. Severino questionou sobre a realização do curso de canaricultura de cor e porte. Em 

resposta o sr. Beraldi informou que em reunião realizada no Nordestão 2011, em Natal (RN) o 

clube de Campina Grande (PB) se propôs em sediar o curso em 2012 e que o mesmo apresentaria 

proposta para isto, sendo que a FOB disponibilizaria material didático e arcaria com os custos 

de envio dos palestrantes. O sr. Beraldi lembrou que os estados do RS e SC também 

manifestaram interesse em sediar o curso de canaricultura em 2012, porém também seria 

necessário que enviassem proposta e solicitação. 

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

reunião. 

 

 

Itatiba, 24 de Setembro de 2011. 

 

Mario Henrique Simões – Secretário 

 

Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 


