
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO 

BRASIL – 08/12/2012 

 

  

 

No dia 08 de Dezembro de 2012, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 26 de Novembro, os srs. diretores da FOB. A reunião teve 

início às 9h00min de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 – Campeonato Brasileiro 2013 – 

Logo, troféus, medalhas; 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 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. 

 

Ao iniciar o 1° item da ordem do dia – Campeonato Brasileiro 2013 – Logo, troféus, medalhas, o 

sr. Guido Nardi informou que já foram efetuadas as alterações do regulamento do Campeonato 

Brasileiro 2013, sugeridas na última reunião e que o regulamento atualizado estará publicado 

no Anuário 2013. Com a palavra, o sr. Ivo Prado apresentou e explanou sobre a concepção das 

2 sugestões de logo e cartaz de divulgação do Campeonato Brasileiro 2013. O sr. Jorge de Pina 

sugeriu que para um maior apelo à sustentabilidade, fosse inserido na criação do logo algo 

relacionado a meio ambiente e preservação. 

 

Após discussões, decidiu-se pelo logo a ser trabalhado e que o mesmo deverá ser enviado aos 

diretores até o dia 10 de Janeiro de 2013 para sugestões de alterações. 

 

O sr. Antônio Massareto questionou sobre a possibilidade de instalação de bebedouros 

automáticos alimentados pela água do poço artesiano. O sr. Guido Nardi informou que avaliará 

a viabilidade dos custos para implantação dos bebedouros. 

 

Prosseguindo, o sr. Massareto sugeriu que durante o Campeonato Brasileiro seja montada uma 

loja de souvenires da FOB anexa à recepção. O sr. Beraldi respondeu que pode ser estudada a 

possibilidade, porém deve-se pensar na operacionalização da loja e solicitou ao sr. Massareto 

uma lista de itens e quantidades que poderiam ser comercializados. O sr. João Basile sugeriu 

que uma maneira de viabilizar a operação seria a de terceirização da loja. 

 

Finalizando, o sr. Massareto solicitou a possibilidade de reserva de uma área para que os stands 

comerciais que estão presentes no Campeonato Brasileiro possam estocar seus materiais. Em 



resposta o sr. Beraldi informou que a solicitação é inviável em razão de limitação física e que 

cada espaço existente já está comprometido. 

 

Com a palavra o sr. Guido questionou aos diretores se os clubes que já possuem stands poderão 

participar do sorteio dos 26 stands adicionais que serão comercializados para o período de 1 

ano, justificando que há clubes que já possuem stands porém há mais sócios nestes clubes que 

estão interessados. Em oposição, os srs. Antonio Burani e Jorge de Pina informaram que o 

sorteio somente para os clubes que não possuem stands é mais democrático. Colocada a 

questão em votação, decidiu-se por 13 votos contra 9 que todos os clubes poderão participar 

do sorteio dos stands adicionais, inclusive aqueles que já possuem um. 

 

Antes de iniciar o 2 

 

° item da pauta, o sr. Beraldi lembrou os diretores de que na reunião anterior solicitou que os 

mesmos enviassem anteriormente à reunião um relatório de suas atividades com informações 

sobre contatos com clubes e criadores e que para esta reunião recebeu somente os relatórios 

dos srs. Wagner Canhaci e Nilton Rodrigues, solicitando que a proposta do sr. Nilton para 

indicação de tutores de clubes seja um item da pauta da próxima reunião. 

 

O sr. Beraldi questionou sobre a venda de manuais de julgamento no portal Terra dos Pássaros. 

Em resposta, o sr. Guido informou que o sr. Baggio entrou em contato com o proprietário da 

loja virtual e que somente restava uma questão fiscal para viabilizar o envio de manuais à loja a 

qual já havia sido solucionada. 

 

Prosseguindo o sr. Beraldi apresentou seu relatório de atividades durante os meses de Outubro 

e Novembro, informando que participou como juiz de 2 exposições no Canadá e 1 nos EUA e 1 

na Itália (Reggio Emilia). O número médio de aves nos julgamentos do Canadá e nos EUA foi de 

700. O sr. Beraldi informou que levou para estas exposições vídeos e fotos do Centro de Eventos 

da FOB e que todos ficaram impressionados com a estrutura de nossa Federação, inclusive juízes 

europeus que também estavam presentes. O sr. Beraldi informou ainda que o sr. João Basile 

também foi convidado para julgar o Torneio Internacional de Reggio Emilia e que isso faz parte 

do intercâmbio norte/sul. 

 

O sr. Beraldi fez um relato detalhado da evolução dos nossos canelas e negros opalinos e da 

aparição de exemplares similares aos nossos na Europa, razaão pela qual o Brasil entregou à 

OMJ um dossiê falando da “mutação” chamada por nós de MOGNO, para que, em caso de 

aprovação, o reconhecimento venha para o Brasil. Em seguida, fez circular entre os presentes 

cópia do dossiê com as assinaturas de recebimento do presidente e do diretor de canários de 

cor da OMJ. 

 



Em seguida o sr. Beraldi informou que no mês de Maio de 2013 participará da reunião técnica 

de canários de cor da COM/OMJ na cidade de Palaiseau-FR onde serão discutidos e atualizados 

vários pontos relativos aos critérios de julgamento. 

 

O sr. Beraldi informou que no dia 05 de Dezembro recebeu a visita do sr. Carlos Barbato – 

Presidente da FOA (Argentina) e apresentou o novo estatuto para a formação da COM-ARG. 

Com relação à COM-HS, o sr. Beraldi informou que fará uma viagem (com despesas próprias) ao 

Chile juntamente com o sr. Bernardo Williamson (Uruguai) para buscar uma solução para 

viabilizar a realização do Campeonato Mundial – HS naquele país e que a cidade sede 

provavelmente será Valparaiso. 

 

Finalizando o sr. Beraldi cobrou de cada diretor de segmento o fornecimento de artigos técnicos 

para a Brasil Ornitológico, reforçando que cada um tem o compromisso de fornecer 1 artigo 

técnico por publicação. 

 

Com a palavra, o sr Jorge de Pina sugeriu a criação de um troféu em homenagem ao sr. Ênio 

Medeiros que poderá ser entregue anualmente aquele que realizou um trabalho significante em 

prol da ornitologia. O sr. Berladi prontamente apoiou a idéia, porém solicitou uma proposta 

formalizada para ser publicada e que todos conheçam sua importância e regras de atribuição. 

 

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

informou que o cadastramento no SICONV estará efetuado até o final deste mês e que a partir 

disto poderá trabalhar na busca de recursos para a Federação. O sr. Burani lembrou que a 

empresa contratada é altamente capacitada neste tipo de operação. Em seguida o sr. Burani 

informou que já esteve em contato com uma empresa para criação de um vídeo institucional e 

que em breve apresentará o orçamento para a realização do mesmo. 

 

O sr. Baggio questionou sobre a possibilidade de pedidos de anilhas via site FOB.NET. O sr. Guido 

informou que a ferramenta está em testes finais e em breve poderá ser utilizada pelos clubes. 

Com relação às anilhas, o sr. Guido informou que no ano de 2012 a FOB teve uma grande 

dificuldade em atender os pedidos dos clubes, primeiramente devido à mudança da fábrica de 

São Paulo para Itatiba (os funcionários tiveram que se adaptar à nova rotina de viagens e novos 

horários de trabalho) e também pela grande concentração de pedidos entre os meses de Agosto 

e Outubro, sem contar o aumento da demanda de anilhas que cresceu 38% nos últimos 5 anos. 

O sr. Guido informou que das 648.000 anilhas solicitadas até 30 de Novembro de 2012, 300.000 

foram solicitadas nestes 3 meses. 

 

Prosseguindo, o sr. Guido informou que a situação já está regularizada e que neste processo a 

FOB contratou mais um funcionário para operar mais uma máquina. O sr. Guido lembrou que os 

pedidos de anilhas 2013 já estão autorizados a partir do dia 01 de dezembro e que a FOB já 

produziu 310 destas anilhas. 



 

O sr. Guido lembrou que um dos problemas na fabricação é o de pedidos pequenos, por exemplo 

de 10 anilhas, alertando que há criadores que fazem um pedido de 10 anilhas por mês e isto 

interfere muito na produtividade do processo. O sr. Guido sugeriu acrescentar uma taxa de 

majoração de 40% ao custo da anilha nos pedidos abaixo de 50 unidades. O sr. Ivo Prado sugeriu 

que para não prejudicar os pequenos criadores, esta taxa seja aplicada a partir do 2° pedido no 

ano. O sr. Beraldi concordou com a idéia do sr. Ivo e sugeriu escalonar o valor das taxas de 

acordo com os pedidos, como  por exemplo, 1° pedido – taxa de majoração ZERO; 2° pedido – 

taxa de majoração de 10%; 3° pedido – taxa de majoração 20%, etc. para os pedidos abaixo de 

50 unidades, a ser aprovado na próxima reunião. 

 

Com relação às anilhas abertas de alumínio, o sr. Guido informou que os problemas ocorridos 

em razão de sua resistência já foram solucionados e novas anilhas foram entregues aos criadores 

que relataram o problema. 

 

O sr. Guido lembrou que conforme a IN 18 do IBAMA, os criadores de aves exóticas teriam até 

o dia 30 de Novembro para cadastramento de suas aves, porém o IBAMA não disponibilizou 

estrutura para cadastramento. O sr. Guido complementou que em reunião realizada com a 

diretoria da entidade, foi informado de que o prazo para cadastramento seria prorrogado e estas 

informações seriam divulgadas no site da FOB. 

 

O sr. Guido questionou qual procedimento seguir, pois a FOB nunca recebeu prestação de contas 

referente o valor do repasse correspondente à 10% do pedido de  anilhas de cada estado para 

as Federações Paranaense, Catarinense e Gaúcha. Em resposta, o sr. Beraldi informou que este 

repasse foi uma decisão de Assembléia e não foi estipulado que haveria necessidade de 

prestação de contas, porém achou pertinente o questionamento do sr. Guido, sugerindo a 

exigência da prestação de contas e a votação em uma próxima Assembléia para decidir se  deve-

se manter ou não o repasse. Além disso, o sr. Beraldi propôs que ao invés das Federações já 

reterem o pagamento dos 10% no envio dos pedidos de anilhas, as mesmas deverão pagar o 

valor das anilhas integralmente e mensalmente a FOB enviará um cheque nominal à cada 

Federação com o valor dos 10% dos pedidos, como forma de comprovação do repasse. O sr. 

Celso disse não concordar com a exigência da prestação de contas à FOB, pois as Federações 

devem prestar contas a seus associados, porém disse ser favorável à exigência de um recibo, 

concordando com a sugestão do sr. Beraldi sobre o pagamento integral das anilhas para 

posterior repasse. Assim, ficou decidido que as Federações seriam informadas sobre o novo 

método de repasse. 

 

Seguiu-se para o 3° item da ordem do dia – Assuntos da Diretoria Técnica. O sr. João Basile disse 

ser um orgulho o Brasil ter sido convidado para julgar o maior campeonato aberto do mundo 

que é o Torneio de Reggio Emilia e que isto mostra a maior proximidade entre os hemisférios 

Norte e Sul, inclusive em padrões de julgamento, devido à política de intensificação do 

intercâmbio estabelecida pela FOB, complementando que muitos juízes europeus declararam o 

desejo de vir julgar no Campeonato Brasileiro. 



 

Prosseguindo, o sr. Basile informou que a OBJO trabalhará com os juízes brasileiros a cultura de 

se pontuar os canários e não de se descontar pontos. O sr. Basile informou que este é um 

trabalho muito importante a ser implementado, pois gradativamente esta metodologia também 

será absorvida por criadores, mostrando com mais fidelidade os itens de valorização de seus 

canários e também os itens que tenham necessidade de aprimoramento. 

 

Sobre a mutação Mogno, o sr. Basile disse acreditar que a mesma seja reconhecida como uma 

nova mutação e que a entrega do dossiê foi o primeiro passo no processo de reconhecimento. 

 

Com a palavra o sr. Beraldi informou que durante o Campeonato Brasileiro 2013 se realizará a 

3ª passagem para reconhecimento da mutação Urucum – Bico Vermelho e que para isto serão 

convidados os juízes Pierre Groux (França), Roberto Rossi (Itália), Manuel Ramon Sanz (Espanha) 

e Johan Van der Maelen (Bélgica), além de um juiz argentino a ser definido. O sr. Beraldi 

informou que caso aprovado o dossiê sobre a mutação Mogno, poderá ser aproveitada a 

presença destes juízes para a 1ª passagem da mutação. 

 

O sr. João Basile solicitou aos diretores do segmento de psitacídeos uma ata registrando a 

aprovação dos novos juízes aprovados no Campeonato Brasileiro passado. Em resposta o sr. 

Alessandro D’Angieri informou que já havia enviado a ata, porém enviaria novamente. 

 

O sr. Massareto questionou se a decisão de não se colorir os canários mosaicos da linha clara 

com fator no ninho poderia ser revista. O sr. Basile respondeu que conforme já havia informado 

anteriormente, esta modificação no padrão de julgamento também é uma aproximação dos 

critérios de julgamento entre os hemisférios Norte e Sul e que a decisão já foi flexibilizada, pois 

não exigiu o mesmo critério para os mosaicos da linha escura. O sr. Basile complementou que 

deve-se trabalhar na orientação aos criadores e que esta é uma questão de adaptação. 

 

Iniciou-se o 4° item da ordem do dia – Assuntos Gerais. Com a palavra o sr. Ivo Prado apresentou 

modelos de cartão de Natal para definição pela diretoria. Após a escolha do modelo, definiu-se 

que os cartões de Natal seriam enviados aos clubes, juízes e autoridades. 

 

O sr. Antonio C.Lemo justificou a ausência da sra. Maria Paula e informou que preparou um 

artigo contendo as diretrizes a serem seguidas para pedidos de reconhecimento de novas 

mutações ou raças. Finalizando, o sr. Lemo informou que restam 100 páginas para conclusão da 

diagramação do Manual de Psitacídeos. 

 

O sr. Severino Simões informou que até esta reunião não recebeu manifestação de qualquer 

clube para promoção do curso de canaricultura de cor e porte. Sendo assim, decidiu-se que o 



curso de canaricultura de cor e porte 2013 será realizado no Centro de Eventos, em Itatiba, com 

datas a serem definidas e divulgadas brevemente. 

 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Beraldi agradeceu a presença de todos, com votos de Feliz 

Natal, desejando sucesso no ano de 2013 e foi encerrada a reunião. 

 

   

 

Itatiba, 08 de Dezembro de 2012. 

 

Mario Henrique Simões – Secretário 

 

Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 


