
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA 

DO BRASIL – 18/10/2014 

  

 

No dia 18 de outubro de 2014, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 07 de outubro, os srs. diretores da FOB. A reunião teve 

início às 9h00min de acordo com a seguinte ordem do dia: 1 - Leitura e aprovação da ata da 

reunião anterior; 2 - Campeonato Brasileiro 2015 1ª e 2ª etapas - cronograma; 3 - Campeonato 

Brasileiro 2015 1ª e 2ª etapas - finalização do regulamento; 4 - Construção do novo pavilhão; 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 justificou a 

ausência dos srs. Ayr Gadret; Gilson T. Soares; Jorge Pina e sra. Stella Ramalho e solicitou a 

mim, Mario Henrique Simões, para secretariar a mesma. 

 

Iniciou-se o 1° 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, que se manifestassem. Após as devidas correções, aprovou-se a ata. 

 

Seguindo para o 2° item - Campeonato Brasileiro 2015 1ª e 2ª etapas - cronograma, o sr. 

Beraldi informou que as propostas de cronograma haviam sido enviadas previamente via e-

mail aos diretores para que os mesmos apontassem suas sugestões. Com relação à 1ª etapa o 

sr. Beraldi concordou com a proposta que contemplasse o feriado de 1° de maio no 

cronograma e completou dizendo ser a favor de uma condensação do Campeonato. Com a 

palavra o sr. Guido Nardi ponderou que recebeu reclamações de criadores que não puderam 

participar do Campeonato 2014 pois não tinham possibilidade de entregar suas aves durante a 

semana. Em complemento, o sr. Antonio Massaretto apresentou um abaixo assinado que 

recebeu durante a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro 2014 reivindicando a possibilidade de 

entrega das aves no Domingo. 

 

Os diretores dos segmentos da 1ª etapa, srs. Mauro Garcia e Nilton Rodrigues concordaram 

com o cronograma contemplando o feriado de 1° de maio juntamente com a entrega das aves 

se iniciando no Domingo. O sr. Juvenal Perestrelo também concordou com o calendário e 

propôs que a retirada das aves se iniciasse no sábado a partir de um horário definido. Em 

resposta o sr. Guido lembrou que no sábado há grande visitação pública, e caso ocorra 

encerramento neste dia, diminui-se a possibilidade do surgimento de novos criadores. 

 

Sendo assim o calendário da 1ª etapa ficou definido para início em 26 de abril de 2015 e 

encerramento em 03 de maio de 2015. 



 

Prosseguindo, o sr. Guido informou que a proposta de cronograma da 2ª etapa não tem 

flexibilidade para ser alterada em razão do Campeonato Mundial - HS que será realizado na 

Argentina em 2015. Assim o calendário da 2ª etapa ficou definido para início em 09 e 

encerramento em 19 de julho de 2015. O cronograma das 2 etapas será divulgado. 

 

Com relação ao valor das inscrições, após apresentação de reajustes nos valores de mão de 

obra para operação do Campeonato e argumentações dos diretores, ficou decidido o valor de 

R$12,00 por ave. 

 

Iniciando o 3° item - Campeonato Brasileiro 2015 1ª e 2ª etapas - finalização do regulamento, o 

sr. Guido informou que também havia enviado o regulamento via e-mail aos diretores 

solicitando sugestões de alteração. O sr. Guido informou que as sugestões enviadas via e-mail 

pelos diretores foram inseridas no regulamento e questionou se haveria mais algum item a ser 

discutido. Não havendo manifestações, foi aprovado o regulamento para o Campeonato 

Brasileiro 2015 - 1ª e 2ª etapas. 

 

Partindo para o 4° item da ordem do dia - Construção do novo pavilhão, o sr. Beraldi 

apresentou a nova proposta arquitetônica do pavilhão de vendas a ser construído na área do 

estacionamento paralelo à rodovia. O sr. Beraldi informou que a FOB já conta com 50% do 

capital necessário para construção do novo pavilhão e que os 50% complementares serão 

levantados pela venda de stands. 

 

O sr. Beraldi demonstrou preocupação com o cronograma de construção, informando que caso 

seja fechado o pedido e a obra iniciada em 01 de novembro, a previsão de entrega é para o 

mês de março de 2015 se não houver qualquer motivo de força maior que postergue o 

cronograma. Assim, restariam aproximadamente 70 dias para a realização de obras de 

conclusão do pavilhão (instalações elétricas, hidráulicas, de combate à incêndio, construção de 

sanitários). O sr. Beraldi lembrou que a construção do novo pavilhão está vinculada em parte à 

venda dos stands adicionais e caso o pavilhão não seja concluído até a 2ª etapa do 

Campeonato Brasileiro 2015, a FOB deverá apresentar uma alternativa para abrigar estes 

novos stands. 

 

O sr. Beraldi informou, porém, que para viabilizar esta nova proposta de construção é 

necessária a regularização da documentação do loteamento, alterando o endereço da FOB 

junto à Prefeitura de Itatiba e também o acerto comercial com a empresa construtora 

(Leonardi), ficando a implantação condicionada a estes dois fatores. 

 

Iniciou-se o 5° item da ordem do dia - Assuntos da Diretoria Administrativa. O sr. Guido 

apresentou o pedido de filiação das seguintes associações: Associação Ornitológica do Norte 

do Paraná (AONP) da cidade de Ibiporã-PR, Canaricultores Independentes da Serra Gaúcha 



(CISG) da cidade de Picada Café - RS e Associação dos Amigos Criadores de Canários de 

Indaiatuba (AACCI) de Indaiatuba - SP, informando que toda documentação está de acordo, 

sendo as mesmas registradas sob as siglas OC, OA e OB respectivamente. Complementando, o 

sr. Guido informou que atualmente a FOB conta com 170 associações filiadas. 

 

O sr. Guido informou que até o momento foram fabricadas 701.000 anilhas e que para o ano 

de 2014 a previsão é que sejam fabricadas 770.000. 

 

Prosseguindo, o sr. Guido informou que no mês de setembro a FOB foi surpreendida pelo furto 

de uma furadeira elétrica que estava guardada na sala de depósito de materiais e 

equipamentos localizada atrás do pavilhão. Para minimizar os riscos de novos furtos, o sr. 

Guido informou que será instalado um sistema de monitoramento por câmeras e sensores 

infra-vermelho. 

 

O sr. Guido apresentou os resultados da 4ª Exposição de vendas pós Campeonato Brasileiro. O 

sr. Guido informou que foram inscritas nesta exposição 2.044 aves e que o montante de 

vendas foi de aproximadamente R$73.000,00 que foram repassados aos criadores. 

 

Com relação aos Manuais de Julgamento, o sr. Guido informou que há em estoque 190 

Manuais de Julgamento de POA's, 446 Manuais de Julgamento de Psitacídeos, 245 Manuais de 

Julgamento de Canários de Porte e 399 Manuais de Julgamento de Canários de Cor e 200 

Manuais de Agapornis. 

 

O sr. Guido informou que o sr. José Giordano Penteado publicou um texto em redes sociais o 

qual diz que ele, Giordano, após muitos problemas ocorridos no Campeonato Brasileiro de 

1.990 assumiu a coordenação dos Campeonatos Brasileiros a partir desta data, sendo que o 

que ocorreu de fato foi que o sr. Giordano fez parte de uma comissão de vistoria dos locais dos 

Campeonatos, criada pela FOB. Assim, será enviada uma correspondência ao sr. Giordano 

solicitando retratação em sua publicação. 

 

Finalizando, o sr. Guido informou que a AOBF (Associação Ornitológica da Baixada Fluminense) 

não vem respeitando o item "d" do artigo 38° do Estatuto da FOB, pois registrou o endereço de 

seus associados com o mesmo endereço de sua sede. Desta maneira, o sr. Guido informou que 

será enviada correspondência à Associação cobrando regularização dos endereços dos 

associados. 

 

Iniciou-se o 6° item da ordem do dia - Assuntos da Diretoria Técnica. O sr. João Basile informou 

que o Curso de Canaricultura de Canários de Cor e Porte será realizado no ano de 2015 na 

cidade de Florianópolis entre os dias 18 e 20 de abril e que os srs. Severino Simões e Mário 

Simões são os responsáveis pela organização do cronograma assim como a comunicação com 



o clube promotor do curso. Prosseguindo, o sr. Basile questionou se na nomenclatura de 

canários de cor seria inserida a cor Isabelino Topázio, já que a mutação foi aprovada na COM-

HN, porém no Brasil ainda não havia sido homologada. Em resposta o sr. Beraldi sugeriu 

manter a nomenclatura sem a inserção da mutação. 

 

Continuando, o sr. Basile informou que participou da reunião da COM-HS no dia 13 de 

setembro de 2014 na cidade de Buenos Aires e que nesta reunião a FOB/OBJO apresentou 

uma lista de questionamentos a serem esclarecidos para participação do Campeonato Mundial 

2015 que será realizado na Argentina entre os dias 20 e 25 de Julho de 2015, sendo que a FOA 

(Federação Ornitológica Argentina) ainda está avaliando a possibilidade de realização do 

mesmo no Centro de Exposições de Palermo. O sr. Basile informou que ficaram definidas as 

cotas de participação dos países e que Brasil e Argentina poderão participar com 500 aves e os 

demais países com 200. O sr. Beraldi solicitou que a realização do Campeonato Mundial seja 

divulgada entre os criadores Brasileiros para que se obtenha o maior número de aves possível 

para a seletiva do Campeonato Mundial. Finalizando o sr. Basile informou que será inserido no 

regulamento deste Campeonato os artigos referentes ao controle de fraudes presentes no 

regulamento do Campeonato Brasileiro. 

 

Com a palavra o sr. Antonio C. Lemo informou que o juiz alemão Thomas Müller enviou um 

exemplar do Manual de Julgamento de Canários de Cor da Federação Ornitológica Alemã o 

qual foi repassado ao sr. João Basile. 

 

Sobre o Manual de Julgamento de Exóticos, o sr. Mauro Garcia apresentou os custos para 

edição do mesmo, ofertado por três gráficas. Após discussões, aprovou-se a confecção de 300 

manuais pela gráfica de melhor proposta comercial. O sr. Beraldi ressaltou que será de 

responsabilidade do sr. Mauro a qualidade de impressão do Manual, já que a gráfica escolhida 

foi indicada por ele. 

 

O sr. João Basile agradeceu e elogiou todo o esforço do sr. Mauro Garcia na elaboração do 

Manual. O sr. Mauro agradeceu e frisou que todos os juízes do segmento foram consultados 

durante a elaboração do Manual. 

 

O sr. Juvenal Perestrelo informou que a nova nomenclatura de psitacídeos já foi aprovada. 

 

Partindo para o 7° item da ordem do dia - Assuntos Gerais, o sr. Lemo apresentou proposta 

para o logo do Campeonato Brasileiro 2015 o qual foi elogiado e aprovado pela diretoria. Em 

complemento o sr. Lemo apresentou o cartão de Boas Festas da FOB, informando que o 

mesmo pode ser utilizado como calendário do ano de 2015. 

 



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

reunião. 

 

 Itatiba, 18 de outubro de 2014. 

 

 Mario Henrique Simões – Secretário 

Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 


