
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO 

BRASIL – 22/03/2014 

 

 

No dia 22 de março de 2014, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, 

devidamente convocados em 11 de março, 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 –Campeonato Brasileiro 2014; 4 – Manuais de 

julgamento; 5 – Projeto da área de vendas; 6 - Assuntos da Diretoria Técnica; 7 - Assuntos da 

Diretoria Administrativa; 8 – 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. 

 

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

ausência do sr. Antonio F. Burani que não pode comparecer por problemas de saúde. 

 

Iniciando 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, que se manifestassem. Após as devidas correções, aprovou-se a ata. 

 

Iniciou-se o 3° item - Campeonato Brasileiro 2014. Com a palavra a sra. Stella Ramalho 

apresentou pesquisas dos itens a serem contratados para a festa de premiação da 2ª etapa e 

informou que obteve uma economia de aproximadamente 30% em relação à festa do ano 

anterior, mantendo-se o mesmo padrão dos serviços. A sra. Stella ainda informou que o chá das 

senhoras e a festa julina estão mantidos no cronograma de atividades da 2ª etapa. O sr. Beraldi 

elogiou o empenho e dedicação da sra. Stella e a parabenizou pelos resultados obtidos. Com a 

palavra o sr. Guido informou que a sra. Stella também teve participação fundamental na 

negociação da contratação dos serviços do restaurante e lanchonete e que o Buffet contratado 

para a festa de premiação será o responsável pela operação do restaurante e lanchonete nas 1ª 

e 2ª etapas. Ainda sobre o assunto, o sr. Guido informou que neste ano serão apresentadas 2 

opções para o sistema de refeição; uma por peso, pagando-se R$32,90/kg e outra serviço à 

vontade, pagando-se R$19,90 por pessoa. 

 

Prosseguindo, o sr Guido informou que há em estoque 748 rosetas de premiação dos anos 

anteriores em 3 modelos diferentes e que é possível o aproveitamento das mesmas mudando-

se apenas o miolo. Assim, o sr. Guido informou que necessitará de uma pequena quantidade de 

rosetas a serem confeccionadas. 

 



O sr. Guido informou que recebeu a convenção coletiva do ano de 2014 do Sindesporte, 

entidade que representa os trabalhadores contratados pela FOB, a qual regulamenta o reajuste 

do salário base e benefícios dos empregados. O sr. Guido informou que entre salário e benefícios 

houve um aumento de aproximadamente 20% nos custos da mão de obra que recebe o salário 

base. O sr. Beraldi disse ser necessário estudar alternativas para reduzir as despesas, sugerindo 

a contratação de mão de obra terceirizada. O sr. Antonio C. Lemo sugeriu a contratação dos 

empregados como prestadores de serviço. Desta maneira ficou decidido que serão pesquisadas 

alternativas para o assunto. 

 

Ainda sobre o Campeonato Brasileiro, o sr. Guido comunicou que no dia 24 de março será 

iniciada a montagem da estrutura da 1ª etapa e que será contratada mão de obra direta, que 

representará uma economia de 30% em relação à terceirização. 

 

Sobre as fotografias das aves classificadas no Campeonato Brasileiro 1ª e 2ª etapas, ficou 

decidida a contratação do sr. Antonio C. Lemo que trabalhará com seu equipamento. Será 

redigido um contrato entre as partes com detalhamento dos direitos autorais e dos direitos de 

propriedade das fotografias. Com relação ao assunto o sr. Lemo destacou que os registros 

fotográficos das aves dos campeonatos anteriores nunca foram comercializados e que ele nunca 

obteve vantagem financeira com as fotos. 

 

Com relação à divulgação do Campeonato, o sr. Guido informou que até o momento não havia 

sido feito nenhum tipo de propaganda e que a diretora de comunicação sra. Maria Paula deverá 

utilizar os contatos obtidos pela assessoria de marketing para divulgação do mesmo. O sr. Ivo 

Prado se comprometeu em auxiliar na divulgação do Campeonato na cidade de Itatiba com a 

distribuição de folders e filipetas. 

 

Finalizando, o sr. Guido informou que já foi realizado exame laboratorial sobre a qualidade da 

água do Centro de Eventos. 

 

Partindo para o 4° item da ordem do dia - Manuais de Julgamento, o sr. Antonio C. Lemo 

entregou as novas edições impressas dos manuais de julgamento de canários de cor e porte e 

informou que o manual de psitacídeos está 45% impresso e o manual de POA's está pronto para 

impressão, necessitando apenas da aprovação do diretor do segmento e definição da 

quantidade a ser impressa. 

 

Sobre o Manual de Julgamento de Exóticos, o sr. João Basile repassou a informação do sr. Mauro 

Garcia de que o mesmo encontra-se concluído. O sr. João Basile complementou que solicitará 

que o sr. Mauro envie o arquivo eletrônico do manual para que o mesmo seja avaliado antes da 

aprovação da impressão. 

 



Sobre as novas edições dos manuais, o sr. Guido alertou para a necessidade de um controle 

rigoroso de suas quantidades. 

 

Seguiu-se para o 5° item - Projeto da Área de Vendas. O sr. Beraldi informou que a FOB não 

obteve sucesso na aquisição de uma área adicional, atrás da área de julgamentos, assim a 

alternativa de construção de um novo pavilhão em dois níveis (nível inferior estacionamento e 

nível superior área de vendas) é a solução a ser adotada. Prosseguindo, o sr. Beraldi lembrou 

que deve-se pensar em um projeto futuro e a limitação de área para uma possível expansão do 

Centro de Eventos é um fator preponderante na decisão de se construir o novo pavilhão de 

vendas em dois níveis já estruturado para a criação de um terceiro nível ou não. Desta maneira, 

ficou decidido que serão solicitados orçamentos contemplando-se as duas alternativas 

(preparado para um terceiro nível ou não) a fim de que seja feita uma análise econômica e para 

que o projeto seja apresentado aos representantes de clubes durante a 2ª etapa do Campeonato 

Brasileiro. 

 

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

que durante a realização do Campeonato Mundial - HS em 2013 no Chile foi acordado que seria 

realizada uma reunião da COM/OMJ-HS durante a realização da 1ª etapa do Campeonato 

Brasileiro 2014. Nesta reunião também serão apresentados trabalhos técnicos desenvolvidos 

por criadores e juízes da Argentina no segmento de exóticos. O sr. Beraldi lembrou que é 

fundamental a presença de juízes do segmento nesta reunião e assim ficou definida a realização 

da mesma no dia 02 de Maio de 2014. 

 

Prosseguindo, o sr. Basile informou que recebeu alguns questionamentos sobre a equipe de 

coordenação do julgamento do segmento canários de cor ser formada exclusivamente por 

paulistas. O sr. Basile lembrou que a coordenação é formada além dele, presidente da OBJO, 

pelo diretor de canários de cor da FOB e pelo o assessor técnico de canários de cor da OBJO e 

que possui total confiança no trabalho da mesma, porém para este ano convidará os srs. 

Eduardo Martins e Osvaldo Vitorino para que participem da coordenação. 

 

Sobre a luminosidade na área de julgamento, o sr. Basile sugeriu a realização de um teste 

durante a 1ª etapa de se instalar um painel de fundo branco  atrás da área de acompanhamento 

de julgamento, pois percebe-se uma interferência dentro da área de julgamento causada pelo 

reflexo da luz que incide neste local. 

 

Com a palavra o sr. Lemo informou que provavelmente encontrará problemas na disponibilidade 

de juízes do segmento porte. Em resposta, o sr. Beraldi sugeriu que se houver este problema, 

que sejam convidados um juiz da Argentina e um juiz do Uruguai. O sr. Basile sugeriu que seja 

feita a inscrição para julgamento com maior antecedência para prever se haverá problema de 

disponibilidade de juízes. 

 



Em seguida o sr. Lemo entregou ao sr. Guido Nardi carta enviada à ACCN (Associação de 

Criadores de Canários de Niterói) para arquivamento do pedido de reconhecimento de nova 

raça de canários de porte feito por esta associação, já que a nova raça em questão não preenche 

os requisitos técnicos para ser reconhecida como tal. 

 

O sr. Lemo informou que recebeu e-mail do sr. Nicola Giordano, representante da comissão 

técnica de canários de porte do Colégio Italiano de Juízes, solicitando maiores informações sobre 

a abertura de julgamento da raça Lancashire para pintados e melânicos, já que em seu país são 

apenas julgados os lipocrômicos. Complementando, o sr. Lemo informou que o sr. Nicola se 

disse surpreso com a qualidade dos Lancashire apresentados no Brasil e que os mesmos são 

superiores aos italianos. 

 

Finalizando, o sr. Lemo informou que além dele, estarão presentes no curso de canaricultura 

2014 em Campo Largo os srs. César Wenceslau e Claudionor Bigattão. 

 

Partiu-se para o 7° item da ordem do dia - Assuntos da Diretoria Administrativa. O sr. Guido 

apresentou o pedido de filiação do Clube Amigos Norteriograndense de Ornitologia (CANTO) da 

cidade de Jardim do Seridó (RN) e do Clube Brusquense de Ornitologia (CBO) da cidade de 

Brusque (SC), informando que toda documentação está de acordo, sendo os mesmos registrados 

sob as siglas NL e NK respectivamente. 

 

O sr. Guido informou que o sistema FOB.NET está em funcionamento e os pedidos de anilhas já 

estão sendo realizados via site, porém a disponibilização da opção de boleto para pagamento 

dos pedidos ainda não foi implantada. 

 

O sr. Guido doou à biblioteca da FOB o livro "Aves do Brasil" de autoria do sr. Helmut Sick, 

complementando que o mesmo foi editado nos mesmos moldes de incentivo da Lei Rouanet. 

 

O sr. Guido realizou leitura da carta enviada pelo Roller Clube de São Paulo em resposta à carta 

da FOB solicitando postura deste clube em relação ao caso de desrespeito de um de seus 

associados ao diretor de patrimônio da FOB, sr. Antonio Massareto. Por unanimidade ficou 

definido que será enviada nova correspondência ao clube solicitando a suspensão do sr. David 

Coutinho pelo prazo de um ano de suas atividades ornitológicas. 

 

Ao iniciar o 8° item da ordem do dia - Assuntos Gerais, o sr. Beraldi lembrou que todos os anos 

nas festas de premiação do Campeonato Brasileiro, três pessoas são homenageadas por suas 

contribuições à ornitologia e solicitou aos diretores sugestões e justificativas para que neste ano 

mais três pessoas sejam homenageadas. 

 



O sr. Beraldi confirmou a realização da reunião da diretoria da COM-HS no dia 02/05 no período 

da tarde. 

 

Prosseguindo, o sr. Beraldi informou que foi abordado pelo presidente da COM-HN, sr. Salvatore 

Cirmi, para que o Brasil participe com suas aves (MOGNO) no Campeonato Mundial - HN. O sr 

Beraldi solicitou empenho dos diretores na divulgação e trabalho junto ao MAPA para obter 

autorização para enviar os canários. 

 

Finalizando, o sr. Beraldi solicitou sugestões de nomes de presidentes de clube para fazerem 

parte da comissão de fraudes do Campeonato Brasileiro 2014. 

 

Com a palavra o sr. Lemo lembrou que neste ano será realizada a reunião da COM-HN em 

Palaiseau (FR) nos segmentos de canários de porte e exóticos e questionou se o Brasil 

participará. Em resposta, o sr. Beraldi informou que para participação na reunião o país deve ser 

convidado e que neste caso o Brasil não havia sido. 

 

O sr. Lemo sugeriu que para os futuros Campeonatos Brasileiros seja instituído um logotipo 

unificado para as 2 etapas. O sr. Beraldi concordou com o sr. Lemo e informou que para os 

próximos Campeonatos deve-se trabalhar neste sentido. 

 

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

reunião. 

 

  

 

 Itatiba, 22 de março de 2014. 

 

Mario Henrique Simões – Secretário 

 

Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 


