
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO 

BRASIL – 16/02/2013 

 

  

 

No dia 16 de Fevereiro de 2013, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 29 de Janeiro, os srs. diretores da FOB. A reunião teve 

início às 9h00min de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 – Início e apresentação; 2 – Leitura 

e aprovação da ata da reunião anterior; 3 – Intervenção de cada diretor de segmento sobre 

artigos para a BO; 4 – Campeonato Brasileiro 2013 – Logo, troféus, medalhas, etc; 5 – Assuntos 

da Diretoria Administrativa; 6 – Assuntos da Diretoria Técnica; 7 – 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 um 

minuto de silêncio em respeito às vítimas do incêndio da Boate Kiss, na cidade de Santa Maria – 

RS. O sr. Beraldi complementou que estes acontecimentos devem servir de lição para a 

sociedade e principalmente para autoridades no que se refere às questões de segurança de 

edificações, lembrando que a FOB sempre se preocupou em cumprir com todos os requisitos de 

segurança do Centro de Eventos desde sua concepção. 

 

Seguindo para o 1° item da ordem do dia – Início e apresentação, o sr. Beraldi agradeceu a 

presença dos visitantes, sra. Alessandra e srs. César Wenceslau e Fabio Chanes que 

acompanhariam a reunião. Prosseguindo, o sr. Beraldi informou que no mês de Janeiro esteve 

presente, com despesas próprias, no Campeonato Mundial – HN, representando o Brasil e 

trabalhando para a COM-HN na correção de planilhas de julgamento e que no mês de Maio, 

novamente com despesas próprias, participará da reunião de canários de cor COM, em Palaiseu 

(França), juntamente com o sr. João Basile, que representará a FOB/OBJO. Sobre o Campeonato 

Mundial, o sr. Beraldi informou que o mesmo foi muito bem organizado, porém o local do evento 

era escuro e os julgamentos foram realizados com luz artificial. O sr. Beraldi apresentou diversos 

catálogos e revistas referentes ao Campeonato Mundial. Ainda sobre o Campeonato, o sr. 

Beraldi informou que foi realizada a 3ª passagem para aprovação da mutação “Jaspe” e que a 

mesma foi reprovada, retornando ao 1° passo do processo de aprovação. O sr. Beraldi 

complementou que além dos juízes internacionais sr. Pierre Groux (França), sr. Roberto Rossi 

(Itália), sr. Manuel Ramon Sanz (Espanha), sr. Johan Van der Maelen (Bélgica), além de um juiz 

argentino a ser definido, convidados para a 3ª passagem do processo de aprovação da mutação 

Bico vermelho - Urucum durante o Campeonato Brasileiro 2013, outros dois juízes de canários 

de cor, o  sr. Elke Heiler (Alemanha) e o sr. De Jong (Holanda) também estarão presentes, com 

despesas próprias,  para acompanhar Campeonato. 

 

Prosseguindo, o sr. Beraldi elogiou o sr. Ivo Prado pela  qualidade do cartão de Natal da FOB 

enviado no mês de Dezembro passado. Em seguida, agradeceu os diretores pelo envio dos 

relatórios de atividades, lembrando que esta é uma importante ferramenta para maior 



dinamização das ações da FOB. Sobre o assunto, o sr. Beraldi informou que o sr. Jorge de Pina 

obteve patrocínio da empresa Coveli para confecção de 5.000 caixas de transporte para os 

canários de venda do Campeonato Brasileiro.  Finalizando, o sr. Beraldi solicitou a colaboração 

dos diretores para a criação de 2 artigos com os temas “Fidelidade” e “O Brasil que avança e o 

Brasil da retranca”. 

 

Seguiu-se para o 2° item da ordem do dia – Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. Após 

a realização da leitura, 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 3° item da ordem do dia – Intervenção de cada diretor de segmento sobre artigos 

para a BO, o sr. Beraldi solicitou mais uma vez o empenho dos diretores de cada segmento no 

fornecimento de artigos técnicos para publicação na Brasil Ornitológico. O sr. Beraldi 

complementou que a maior carência está no segmento de canários de cor e lembrou que os 

juízes de canários de cor devem ser cobrados sistematicamente para fornecimento de artigos. 

O sr. Basile concordou com a carência de artigos técnicos no segmento cor, porém argumentou 

sobre a dificuldade em se criar novos textos e complementou que pesquisando em revistas mais 

antigas encontrou artigos que apesar da data de elaboração dos mesmos, continuam atuais. Em 

complemento, o sr. Beraldi lembrou que os textos encontrados na publicação “Polígrafos da 

canaricultura” são uma boa fonte de artigos. O sr. Basile informou que preparou uma pasta com 

alguns artigos e que entregará ao sr. Antonio Carlos Lemo. 

 

O sr. Lemo informou que a publicação n° 90 da BO já está praticamente concluída. Prosseguindo, 

o sr. Lemo apresentou a 1ª prova de impressão do Manual de Julgamento de Psitacídeos. O sr. 

Beraldi elogiou a qualidade do trabalho realizado por coordenação e elaboração do sr. Juvenal 

Perestrelo e informou que o sr. Burani vem trabalhando junto ao Ministério da Educação para 

viabilização de projetos como este do Manual de Julgamento de Psitacídeos. 

 

Partindo para o 4° item da ordem do dia – Campeonato Brasileiro 2013 – Logo, troféus, 

medalhas, o sr. Guido Nardi informou que o jantar de premiação da 1ª Etapa do Campeonato 

Brasileiro vinha sendo realizado todos os anos no próprio Centro de Eventos com a contratação 

de um serviço de Buffet, porém para este ano o orçamento apresentado para a realização da 

festa foi de R$60,00/pessoa, sendo que no Clube Itatibense, onde é realizado o jantar de 

premiação da 2ª Etapa o valor é de R$58,00 e na churrascaria o valor é de R$26,00/pessoa, com 

bebidas a parte, lembrando que a FOB subsidia parte do valor do jantar. O sr. Guido solicitou 

opinião dos diretores sobre o assunto. O sr. Beraldi lembrou que para viabilização da aquisição 

do terreno para construção da nova área de vendas, os gastos devem ser cuidados com rigor e 

sugeriu que o jantar fosse realizado na churrascaria. O sr. Baggio concordou com a sugestão, 

porém acrescentou que se incluísse o fornecimento das bebidas (cerveja e refrigerante) no 

jantar da churrascaria e se cobrasse R$35,00/pessoa. Assim, ficou decidido que o jantar da 1ª 

Etapa será realizado na churrascaria ao valor de R$35,00/pessoa, com bebidas incluídas. 

 



Prosseguindo, o sr. Guido apresentou o cartaz de divulgação e o folder do Campeonato Brasileiro 

para discussão e aprovação. A sra. Maria Paula Lemo sugeriu que no folder fossem incluídos no 

cronograma da 2ª Etapa os eventos sociais realizados pela FOB. A sugestão foi aprovada, sendo 

que a sra. Stella Ramalho irá fornecer as informações. O sr. Burani informou que está em 

processo de negociação para que o folder do Campeonato seja distribuído nas praças de pedágio 

da concessionária CCR com a contrapartida da inserção do logo da empresa no folder. O sr. 

Antonio Massareto informou que buscará patrocínio junto aos hotéis da cidade pela indicação 

dos mesmos no folder do Campeonato. 

 

O sr. Guido informou que 42 clubes manifestaram interesse na locação dos 26 stands adicionais 

para a 2ª Etapa do Campeonato Brasileiro. Desta maneira, solicitando auxílio dos visitantes, o 

sr. Guido iniciou o sorteio, estipulando que além dos 26 contemplados, fossem sorteados mais 

5 clubes suplentes em caso de desistência. Realizado o sorteio, as associações contempladas 

foram: UCRP, SORB, CCCJ, UCCS, UONP, AOMAR, AOP, SOB, SOMA, SCCRG, UCRM, UCPP, SOC, 

ABCO, UCCBA, CCCC, UOVP, UCRPP, COM-Matinhos, COMO, SOL, SOLV, COM-Maringá, SPCO, 

ASSORO, SOAN. Suplentes: 1° CMCP, 2° UNICO, 3° AOCAN, 4° CCCL, 5° SMEC. O resultado do 

sorteio será enviado oficialmente aos clubes contemplados. 

 

O sr. Guido informou também que realizaria o sorteio para oferecimento do espaço adicional de 

2x2m aos proprietários dos stands comerciais, que é obtido a partir da disposição dos stands. 

Por sorteio, definiu-se a ordem de preferência: 1° Canaryland, 2°Amgercal, 3° Pássaros e Cia. 

 

Em seguida, o sr. Guido informou que sobraram 110 camisas de juízes do ano de 2012 e 

questionou se as mesmas seriam comercializadas ou somente seria feito um complemento das 

camisas para o julgamento deste ano. O sr. Guido lembrou que são necessárias 

aproximadamente 160 camisas. O sr. Antonio Massareto sugeriu que fossem deixadas para 

comercialização 50 camisas e se comprometeu em vendê-las ao preço de R$25,00/unidade. 

Desta maneira, decidiu-se pela fabricação adicional de 110 camisas e que 50 camisas seriam 

comercializadas. 

 

O sr. Guido informou que a FOB tem em estoque 1920 rosetas de Campeonatos anteriores e 

que para este, somente haverá a necessidade da troca do miolo com o logo do Campeonato, 

representando uma economia de aproximadamente R$15.000,00. 

 

O sr. Guido questionou se os preços para locação de stands comerciais para a 1ª Etapa seriam 

reajustados, informando que o valor cobrado desde 2007 é de R$500,00. O sr. Beraldi 

argumentou que é um erro da Federação não reajustar o valor por um período grande, pois 

quando é necessário que se façam os ajustes financeiros em decorrência dos índices 

econômicos, o valor do reajuste é alto e a atitude de reajuste se torna uma medida antipática, 

passível de críticas. O sr. Beraldi sugeriu que o preço fosse reajustado conforme os índices de 

inflação dos últimos 5 anos e que a partir do próximo ano seja reajustado anualmente. O sr. 

Giovanni Mura concordou com a idéia do sr. Beraldi, sugerindo o valor de R$600,00 para este 



ano e que a partir do próximo ano este valor seja reajustado periodicamente conforme um 

índice econômico a ser definido, sendo sua sugestão aprovada. 

 

Sobre a realização de Campeonatos Regionais no Centro de Eventos, o sr. Guido lembrou que 

desde 2006 o valor cobrado aos clubes é de R$1,00/gaiola, sendo que neste período somente o 

reajuste da mão de obra necessária para operacionalização dos campeonatos foi de 135%. O sr. 

Beraldi mais uma vez recorreu ao seu argumento sobre o não reajuste de preços por longos 

períodos e sugeriu que o preço fosse reajustado à R$1,50/gaiola. O sr. Beraldi lembrou que é de 

extrema importância a publicação da necessidade deste reajuste com explicação e justificativas. 

O sr. Guido esclareceu que o aluguel das gaiolas para o clube de Itatiba (SOI) não vem sendo 

cobrado, pois na ocasião da aquisição de gaiolas pela FOB, a SOI doou 700 gaiolas de exposição. 

O sr. Beraldi sugeriu que se faça um levantamento de valoração das gaiolas doadas e que a partir 

deste valor, seja deduzido o valor da locação para realização dos Campeonatos do clube até sua 

dedução total. 

 

O sr. Guido informou que realizou orçamento para confecção de novas caixas e gaiolas para 

julgamento de canários de canto e obteve os valores de R$75,00/caixa e R$31,50/gaiola. Com 

relação às caixas, o sr. Guido informou que o sr. Granzoto solicitou confecção das mesmas para 

utilização em seu criadouro e pagou R$22,00/caixa em sua cidade (Lages-SC). O sr. Guido sugeriu 

solicitar o sr. Granzoto que envie um modelo para avaliação da qualidade para que, sendo 

aprovado, sejam encomendadas novas caixas. Em caso de aprovação para fabricação, o sr. 

Burani informou que pode viabilizar o frete para Itatiba. O sr. Beraldi informou que entrará em 

contato com o fornecedor das gaiolas para negociação de um novo valor. 

 

O sr. Guido informou que a organização para o Jantar de Entrega de Prêmios da 2ª Etapa já está 

em andamento, sendo que alguns contratos já foram fechados. 

 

O sr. João Basile questionou qual o procedimento para emissão de GTA’s, pois para realização 

do Torneio Aberto de Pirassununga está sendo exigido que a associação contrate uma empresa 

promotora de eventos e que esta possua um veterinário credenciado para emissão de GTA’s. 

Em resposta o sr. Guido informou que o EDA, a partir de decreto estadual, determina que os 

locais que tenham aglomeração de animais são obrigados a realizar credenciamento e que a FOB 

pode auxiliar as associações que desejarem realizar este credenciamento. 

 

O sr. Beraldi sugeriu que o 5° item da ordem do dia fosse deixado para ser debatido 

posteriormente, assim iniciou-se o 6° item – Assuntos da Diretoria Técnica. Com a palavra o sr. 

João Basile informou que no mês de Abril será realizada nova Reunião Técnica de Canários de 

Cor e Porte, sendo que a data mais provável seria a de 13/04 e que brevemente a OBJO enviará 

convocação aos juízes. 

 



O sr. Basile informou que em razão das poucas opções de datas disponíveis e devido à 

quantidade de eventos programados, o curso de canaricultura de cor e porte será condensado 

em 2 finais de semana ao invés de 3, conforme vinha ocorrendo quando o mesmo era realizado 

na cidade de Itatiba. O sr. Basile complementou que não haverá  perda de qualidade ou 

conteúdo do curso em razão desta modificação, lembrando que no ano de 2012 o mesmo foi 

realizado na cidade de Campina Grande – PB em um final de semana com qualidade excelente. 

Ainda com relação ao curso, o sr. Basile informou que é intenção da FOB/OBJO a  realização do 

curso em outras regiões do país, porém não houve manifestação de interessados em realizar o 

evento neste ano. 

 

O sr. Juvenal Perestrelo questionou se haverá convite à juízes estrangeiros para julgamento da 

1ª Etapa, sugerindo o sr. Jose Mazzula (URU) para o julgamento do segmento de exóticos. O sr. 

Beraldi concordou com a sugestão, solicitando que o mesmo seja convidado para o julgamento 

e lembrou que o sr. Jorge de Pina confirmou a participação de um juiz inglês para o julgamento 

no segmento periquitos. 

 

O sr. Mario Simões, visando estimular a cultura de julgamento dos canários de cor e porte por 

pontuação, apresentou proposta para criação do Campeonato Brasileiro de Outono. O sr. 

Beraldi apoiou a idéia, pedindo que a mesma fosse desenvolvida, colocada aos membros da 

diretoria para discussão e colocação em prática. 

 

O sr. Beraldi informou que o Campeonato Mundial – HS 2013 será realizado na cidade de 

Valparaiso (CH) e que contará com a participação dos seguintes países: Argentina, Brasil, Chile e 

Uruguai. Com relação ao critério de seleção, o sr. Beraldi informou que os canários que 

participarão do torneio deverão ser quarentenados com 30 dias de antecedência à viagem, 

desta maneira estes não poderão participar do Campeonato Brasileiro. Para a escolha dos 

canários que irão ao Mundial, a FOB enviará uma comunicação aos criadores explicando sobre 

as diretrizes de seleção das aves, que contará com uma comissão de juízes da OBJO. 

 

Prosseguindo, o sr. Beraldi sugeriu que o sr. Burani gerencie um estudo de movimento financeiro 

da ornitologia de aves domésticas no Brasil, com avaliação de valores de mercado, geração de 

empregos, entre outros itens. 

 

Finalizando, o sr. Beraldi recordou a sugestão do sr. Jorge de Pina sobre uma contribuição 

mensal dos criadores no valor de R$3,00 para que seja criado um convênio com uma 

Universidade para prestar assessoria especializada, auxiliando o desenvolvimento dos plantéis 

de todos os criadores. Complementando, o sr. Berladi informou que há uma dificuldade em nível 

internacional em se provar que o canário não é vetor da doença de newcastle e que este 

convenio poderia também contribuir para a solução da questão, o que favoreceria em muito a 

liberação de trânsito internacional de canários. 

 



Iniciou-se o 5° item da ordem do dia – Assuntos da Diretoria Administrativa. Com a palavra o sr. 

Antonio Burani informou que vem trabalhando para cadastramento da FOB para obtenção de 

recursos e que já há 3 projetos bem encaminhados. Sobre a Lei de Incentivo à Cultura do Estado 

de São Paulo, o sr. Burani informou que já realizou contato com as empresas interessadas na lei 

de incentivo fiscal do ICMS. Conforme informado anteriormente pelo sr. Beraldi, a FOB está 

realizando cadastramento no Ministério da Educação para patrocínio de publicações, como o 

Manual de Julgamento de Psitacídeos. 

 

Em seguida, o sr. Marco Migliati apresentou novo layout do site da FOB para sugestões dos 

diretores. O sr. Beraldi lembrou que a comunicação virtual é uma ferramenta de grande 

utilidade, porém é necessário que o assunto seja tratado com a devida importância, já que a 

mesma pode se tornar uma ferramenta prejudicial se não gerenciada corretamente. O sr. Guido 

lembrou que é necessário a contratação de um profissional para a atualização constante do site 

e sugeriu que o sr. Marco Migliati fosse o responsável por esta atualização em razão de sua 

experiência no assunto e no meio ornitológico. Assim ficou decidido que o sr. Migliati irá 

apresentar orçamento para manutenção do site. 

 

Ainda sobre o site, o sr. Basile sugeriu como forma de atração ao público em geral, a criação de 

um link voltado ao iniciante e ao público infantil. 

 

O sr. Guido comunicou que diversas correspondências e revistas enviadas aos criadores 

retornam à Federação por motivo de endereço inexistente ou incorreto, complementando que 

a FOB solicitou formalmente aos clubes a atualização do cadastro de seus associados e que 

novamente fará esta solicitação, lembrando que segundo estatuto da FOB, é obrigação dos 

clubes manterem cadastro atualizado de seus sócios. 

 

Em seguida o sr. Guido apresentou o pedido de filiação da Associação dos Criadores de Dracena 

e Região (ACDR), da cidade de Dracena – SP. O sr. Guido informou que a documentação exigida 

estava em ordem e a filiação do clube foi aprovada sob a sigla DB. 

 

O sr. Guido apresentou aos diretores uma coletânea de correspondências e documentos da 

Federação e sugeriu transformar estes documentos em notícia, publicando a história da FOB. 

 

Com relação às anilhas o sr. Guido apresentou um levantamento dos pedidos de anilhas e um 

quadro de evolução dos preços das mesmas desde janeiro de 1987. O sr. Guido exemplificou 

que do mês de janeiro de 1994 até janeiro de 2013, o índice de correção de preços do IGPM teve 

um reajuste de 410%. Se o valor da anilha em 1994 (R$0,42/un) fosse reajustado conforme este 

índice, seu valor atual seria de R$2,14/un, sendo que seu valor unitário é de R$1,15 (mês de 

janeiro). O sr. Guido lembrou que mesmo não indexando o valor das anilhas, desde 1994 houve 

reajuste da matéria prima e da mão de obra, sendo que o valor cobrado pelas anilhas 

atualmente não acompanhou esta evolução dos custos. O sr. Beraldi solicitou que se prepare 



uma matéria sobre o assunto, juntamente com o histórico de evolução dos preços para que seja 

publicada. 

 

O sr. Guido informou que no mês de janeiro foram produzidas 45.000 anilhas, tendo períodos 

dentro do mês em que a produção não ocupou sua capacidade máxima. Prosseguindo o sr. 

Guido questionou qual decisão a ser tomada no caso dos pedidos abaixo de 50 unidades, pois a 

partir da decisão tomada será possível a equalização do programa para solicitação de anilhas 

online. 

 

O sr. Baggio sugeriu que não sejam realizados acréscimos aos valores, porém os pedidos de 

anilhas abaixo de 50 unidades somente poderão ser realizados novamente pelo criador após 3 

meses do 1° pedido. 

 

O sr. Beraldi informou que para viabilizar a produção, deverá ser montado um plano de trabalho 

baseado nas quantidades de anilhas pedidas. 

 

Desta maneira, decidiu-se pela não sobretaxa das anilhas e a priorização dos pedidos acima de 

50 unidades. 

 

Com a palavra o sr. Antonio De Lucca informou que está preparando a documentação para 

ingresso do pedido de Utilidade Pública Estadual com o auxílio de um deputado estadual 

associado de seu clube. 

 

O sr. Guido lembrou que conforme ata de reunião da diretoria de 01 de fevereiro de 1997, ficou 

decidido que os Campeonatos Abertos promovidos por qualquer Associação ou Federação 

deveriam ser comunicados previamente à FOB para aprovação de seus respectivos 

regulamentos e datas de realização e complementou que os mesmos não poderiam ocorrer em 

datas coincidentes com qualquer evento da FOB. Neste sentido, o sr. Guido informou que para 

este ano há 2 Campeonatos Abertos programados para ocorrerem no mesmo período da 1ª 

Etapa, solicitando opinião dos diretores. 

 

Com a palavra o sr. Celso Ramalho lembrou que a decisão tomada em reunião não havia mais 

sido divulgada e que para este ano a regra deveria ser relevada, visto o desconhecimento sobre 

o assunto. O sr. Ramalho sugeriu que a determinação seja publicada a partir do próximo anuário 

e que a regulamentação passa a valer a partir do ano seguinte. 

 

O sr. Basile disse acreditar que a norma foi criada com intuito de impedir a criação de Torneios 

de 1ª Etapa  concorram com a 1ª Etapa do Campeonato Brasileiro, argumentando que 

Campeonatos de Canários podem potencializar o público da 1ª Etapa. 



 

O sr. Beraldi argumentou que a informação do sr. Guido é muito importante, porém concordou 

com a sugestão do sr. Celso Ramalho. Assim, decidiu-se que a partir do próximo ano a norma 

para realização de qualquer Campeonato Aberto seja divulgada e aplicada, relevando os casos 

do ano corrente. 

 

O sr. Guido solicitou auxílio dos diretores dos segmentos aos srs. Antonio C. Lemo e Maria Paula 

para que possam fotografar as aves da 1ª Etapa. 

 

Em seguida decidiu-se pelo calendário de reuniões da diretoria para o ano de 2013, como segue: 

30 de março, 11 de maio, 10 de agosto, 14 de setembro, 26 de outubro e 07 de dezembro. 

 

Seguindo para o 7° item da ordem do dia – Assuntos Gerais, não houve manifestações. 

 

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

reunião. 

 

 

 

Itatiba, 16 de Fevereiro de 2013. 

 

Mario Henrique Simões – Secretário 

 

Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 


