
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO 

BRASIL – 07/02/2015 

 

 No dia 07 de fevereiro de 2015, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini 

Beraldi”, devidamente convocados em 13 de janeiro, 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 - Informações sobre a reunião COM e OMJ no Mundial da Holanda; 3 - 

Balanço das atividades do ano 2014 e plano de trabalho e considerações dos Diretores; 4 - 

Campeonato Brasileiro 1ª e 2ª etapas 2015; 5 - Assuntos da Diretoria Técnica; 6 - Assuntos da 

Diretoria Administrativa; 7 - Assuntos Gerais. 

 

A reunião foi aberta pelo Presidente da FOB, Sr. Luiz Fernando Fachini Beraldi, que 

justificou a ausência dos srs. João Basile, Wagner Canhaci, Jorge Pina, Giovanni Mura, Marco 

Granzoto e Juvenal Perestrelo e solicitou a mim, Mario Henrique Simões, para secretariar a 

mesma. 

 

O sr. Beraldi agradeceu a presença do sr. Charles Haertel, Presidente da FOC - Federação 

Ornitológica Catarinense e reiterou a disponibilidade de auxílio da FOB no que for possível. Em 

seguida o sr. Beraldi solicitou atenção de todos para que ouvissem e refletissem sobre o texto 

"Um Dia Você Aprende" de William Shakespeare*, completando que recebeu o mesmo por uma 

mensagem enviada pelo sr. Odair Rodrigues. 

 

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 - Informações sobre a reunião COM e OMJ no Mundial da 

Holanda, o sr. Beraldi informou que atuou como verificador das planilhas de julgamento de 

canários de cor e que a realização do 63° Campeonato Mundial - HN em Rosmalen esteve 

seriamente ameaçada visto que até o dia 15 de Dezembro de 2014 não havia definições devido 

ao surgimento de focos de gripe aviária pela Europa. O sr. Beraldi informou que a expectativa 

inicial era da participação de 30.000 aves, porém pelas indefinições apontadas o Mundial foi 

realizado com 23.000 aves, sendo que 8.000 eram canários de cor, complementando que este 

déficit de inscrições gerou preocupações do ponto de vista financeiro à organização. 

 

O sr. Beraldi elogiou a localização e estrutura do evento, o qual contou com excelente 

visitação, lembrando que na Holanda existem aproximadamente 45.000 criadores filiados em 2 

Federações. 

 



Sobre as questões administrativas da COM, o sr. Beraldi informou que a sra. Marie Claire 

Tarnus (França) foi eleita nova Secretária da entidade e que o sr. Salvatore Cirmi - Presidente da 

COM, apresentou uma proposta de modificação do estatuto que será votada no próximo ano. 

 

O sr. Beraldi informou que foi aceita e aprovada em primeira passagem a proposta de 

homologação da mutação Mogno, agradecendo e elogiando o trabalho dos srs. João Basile e 

Antonio C. Lemo na confecção do catálogo de descrição e avaliação da mutação que foi 

submetido ao comitê avaliador da COM/OMJ. Em complemento o sr. Beraldi agradeceu aos srs. 

Jean Paul Glemet (França) e De Jong (Holanda) pelo importante auxílio para viabilização do 

processo de aprovação. O sr. Beraldi entregou ao sr. Guido Nardi para que fosse arquivada a 

planilha de pontuação do processo de aprovação da mutação na qual os canários obtiveram 

média de 89 pontos, sendo que a pontuação mínima exigida é de 87 pontos. Ainda sobre a 

aprovação da mutação, o sr. Beraldi informou que encaminhará à COM um ofício solicitando 

que a 2ª passagem do processo de aprovação da mutação seja realizada em julho deste ano 

durante a realização da 2ª etapa do Campeonato Brasileiro. 

 

O sr. Beraldi apresentou aos diretores material fotográfico, modelos de planilha de 

julgamento, publicações e registros do Campeonato Mundial, destacando a maciça presença de 

fabricantes de produtos do segmento ornitológico, inclusive como patrocinadores do evento. 

 

Finalizando, o sr. Beraldi informou que o Campeonato Mundial - HN 2016 será realizado 

na cidade de Matosinhos (Portugal) e solicitou ao sr. Lemo para que já inicie a elaboração de 

material de divulgação da FOB, a qual terá um stand durante este Campeonato. Ainda sobre o 

Campeonato, o sr. Beraldi informou que a FONP - Federação Ornitológica Portuguesa estuda 

implantar o uso de tablets em substituição às planilhas de julgamento impressas. 

 

Iniciou-se o 3° item da ordem do dia - Balanço das atividades do ano 2014 e plano de 

trabalho e considerações dos Diretores. O sr. Beraldi informou que no ano de 2014, juntamente 

com os srs. Antonio Burani e Guido Nardi, focou seus esforços na viabilização da construção do 

novo pavilhão de vendas da FOB, buscando compatibilizar a necessidade de espaço com a 

disponibilidade financeira da Federação. O sr. Beraldi informou que o projeto para construção 

do novo prédio na área do estacionamento inferior não foi aprovado pela Prefeitura Municipal 

de Itatiba devido à necessidade de recuo de 40 metros em relação ao eixo da Rodovia, assim 

definiu-se o estacionamento superior para construção do novo pavilhão, sendo que para isto 

serão necessárias modificações no projeto arquitetônico. O sr. Beraldi informou que tem 

programadas para os próximos dias, reuniões com a empresa Leonardi para tentar viabilizar a 

construção da maneira mais econômica e que também busca novos fornecedores no mercado 

para apresentação de propostas orçamentárias. 

 

Passou-se então para as manifestações dos Diretores e Conselheiros. Com a palavra, o sr. 

Antonio De Lucca informou que o projeto de declaração da FOB como entidade de Utilidade 

Pública Estadual está em conclusão e que espera que dentro de 1 mês o mesmo seja finalizado. 

Prosseguindo, o sr. De Lucca informou que vem trabalhando no fechamento do balanço 



financeiro da Federação e que pretende submeter ao Conselho Fiscal até o final do mês de 

março. 

 

O sr. Nilton Rodrigues informou que continuará com o projeto de maior aproximação da 

FOB com os criadores do segmento de psitacídeos e que pretende agendar reuniões com os 

criadores durante o ano. 

 

O sr. Marco Migliati informou que está finalizando e entregará os diretores de cada 

segmento uma pasta contendo todo material das planilhas de julgamento para que possam ser 

analisadas e alteradas caso necessário com a maior brevidade. O sr. Migliati informou também 

que preparou material para maior subsidio na puxada de gaiolas, conferência de anilhas e 

fotografia para que também possam ser analisados. Com relação ao site da FOB, o sr. Beraldi 

frisou que é fundamental que o mesmo seja dinâmico. Em resposta o sr. Migliati informou que 

todo material aprovado que recebe, está sendo publicado constantemente. Ainda com relação 

à Diretoria de Informática, o sr. Burani lembrou que já está em operação o sistema de pedidos 

de anilhas online e pagamento via boleto bancário. 

 

O sr. Guido sugeriu a possibilidade de se aumentar a utilização do espaço do Centro de 

Eventos durante o ano, assim propôs a criação, no mínimo uma vez ao mês, de eventos e 

palestras de interesse dos criadores. Para isso, solicitou a colaboração de todos os diretores. O 

sr. Beraldi elogiou a idéia e complementou sugerindo a locação do espaço nos períodos em que 

não está sendo utilizado. O sr. Guido respondeu que para locação do Centro de Eventos é 

necessário que sejam feitas algumas modificações para aprovação do Corpo de Bombeiros e que 

já vem trabalhando para isso. 

 

O sr. Antonio C. Lemo informou que a partir do Campeonato Mundial- HN 2016 uma nova 

nomenclatura de porte passará a vigorar e questionou se esta será utilizada no Campeonato 

Mundial -HS 2015. Com a palavra, o sr. Guido parabenizou o sr. Lemo pela trabalho realizado na 

confecção das revistas e anuário e elogiou a qualidade da capa do Anuário 2015. 

 

O sr. Ivo Prado informou que trabalhará na continuidade e aprimoramento dos catálogos 

de resultado dos Campeonatos Brasileiros e se disponibilizou em auxiliar o sr. Guido na 

realização dos cursos no Centro de Eventos. Sobre as publicações, o sr. Beraldi reforçou que os 

srs. Ivo Prado e Antonio C. Lemo são as forças criativas da FOB para os logotipos e que os 

mesmos voluntariamente continuarão como responsáveis. 

 

O sr. Antonio Massaretto informou que está finalizando o levantamento patrimonial da 

FOB e em breve apresentará relatório detalhado. 

 

A sra. Maria Paula informou que em 2014 iniciou um projeto de entrevista com os 

responsáveis pelos clubes e que já foram publicadas 10 entrevistas com boa receptividade por 



todos. O sr. Beraldi elogiou o trabalho e lembrou que esta iniciativa incentiva clubes e criadores 

e que deve ser continuada. Prosseguindo, a sra. Maria Paula informou que já está trabalhando 

na divulgação do Campeonato Brasileiro 1ª e 2ª etapas e que também pretende publicar durante 

o ano o perfil dos diretores no site da FOB e para isso distribuiu aos diretores um questionário a 

ser preenchido para que o mesmo possa servir de base para a publicação de seus perfis. 

 

O sr. Ayr Gadret informou que continuará com seu projeto de aproximação dos 

presidentes de clube com a FOB e solicitou aos diretores que auxiliem realizando visitas a clubes 

de suas regiões. 

 

O sr. Carlos Eduardo Cava informou que iniciou suas atividades como diretor do segmento 

de Agapornis recentemente e desde então vem trabalhando para agregar os criadores do 

segmento. O sr. Cava informou que na semana anterior realizou uma primeira reunião com 

resultados muito positivos na qual tratou também da revisão da nomenclatura do segmento 

para ser aprovada para o Campeonato Brasileiro 2016. O sr. Beraldi apoiou a iniciativa e disse 

que a mesma deve ser adotada por outros segmentos. 

 

Com a palavra o sr. Severino Simões informou que neste ano será realizado o 9° Curso de 

Canaricultura de Cor e Porte na cidade de Florianópolis - SC entre os dias 18 e 20 de abril. O sr. 

Severino sugeriu como medida para que o curso atingisse o maior número de interessados 

possível, que o conteúdo das palestras fosse convertido em formato de artigo para serem 

publicados nas edições da Brasil Ornitológico. Complementando a idéia, o sr. Guido sugeriu que 

fossem criados cursos de canaricultura à distância, contando com a ajuda do sr. Marco Migliati 

para desenvolvimento do material. 

 

O sr. Mauro Queiroz Garcia informou que no ano de 2014 finalizou o projeto do Manual 

de Julgamento de Exóticos, participou da formação de 2 novos juízes do segmento e manteve-

se em contato direto com os criadores. Para 2015, o sr. Mauro informou que continuará 

trabalhando com a motivação dos criadores do segmento para participação no Campeonato 

Brasileiro e prevê que neste ano o número de inscritos se aproxime das 2.000 aves. O sr. Mauro 

informou também que participará do Campeonato Sul Brasileiro de Ornitologia que será 

realizado na cidade de Caxias do Sul - RS e que também pretende manter o fornecimento de 2 

artigos por publicação da Brasil Ornitológico relativos a seu segmento. 

 

O sr. Mauro questionou a possibilidade de se convidar um juiz estrangeiro para atuar no 

Campeonato Brasileiro 2015 no segmento de exóticos. Em resposta o sr. Beraldi informou que 

avaliará a possibilidade e caso possível solicitará à COM a indicação de um juiz para tal. 

 

Como medida de motivação e promoção da festa de entrega de prêmios da 1ª etapa o sr. 

Mauro propôs o sorteio de 1 manual de julgamento de cada segmento. 

 



Sobre o Manual de Julgamento de Exóticos o sr. Mauro questionou se há possibilidade de 

se deixar em consignação 30 manuais para que sejam vendidos no Campeonato Sul Brasileiro. 

O sr. Beraldi respondeu positivamente à solicitação desde que seja deixado um cheque caução 

no valor correspondente aos 30 manuais. 

 

O sr. Mauro autorizou a sra. Maria Paula a utilizar qualquer material presente na revista 

eletrônica da AMAE (Associação Mineira de Aves Exóticas) da qual ele é Presidente. 

 

Finalizando o sr. Mauro questionou a possibilidade de publicação do Manual de 

Julgamento de Exóticos em italiano, já que recebeu pedido de alguns criadores. Em resposta o 

sr. Beraldi informou que esta não seria uma atitude apropriada, justificando não ser correto 

interferir na política interna de outras Federações, complementando que caso este pedido 

tivesse sido realizado diretamente pela FOI, a FOB o atenderia. 

 

O sr. Celso Ramalho se disponibilizou continuar aconselhando, auxiliando e defendendo 

a FOB/OBJO sob todos os ângulos. 

 

O sr. Burani sugeriu maior atenção às redes sociais, lembrando que do mesmo modo que 

podem auxiliar, as mesmas podem ser muito prejudiciais à imagem da Federação. Sobre o 

assunto o sr. Guido sugeriu que uma pessoa fosse responsável pela FOB no monitoramento e 

respostas oficiais nas redes sociais. Definiu-se que ele mesmo, sr. Guido, passará a fazer este 

trabalho, consultando, se necessário, as áreas envolvidas. 

 

Seguindo para o 4° item da ordem do dia - Campeonato Brasileiro 1ª e 2ª etapas 2015, o 

sr. Guido informou que serão adquiridas 700 novas rosetas e reformadas 247 com a troca do 

miolo, sendo que para a 1ª etapa cada segmento terá uma roseta de cor diferente.O sr. Guido 

informou que está realizando cotação para fabricação de 27 novos carrinhos para puxada de 

gaiolas e que os existentes serão reformados. 

 

Devido a não arrecadação de valores referentes à locação de stands de venda já que os 

mesmos foram comercializados no ano anterior pelo prazo de três anos, prevê-se que o 

Campeonato Brasileiro deste ano seja deficitário, principalmente devido aos valores de mão de 

obra. Assim, para a redução deste déficit, o sr. Guido propôs a contratação de mão de obra 

direta ao invés de uma empresa terceirizada, o que conseguiria reduzir em torno de 50% dos 

custos deste item. O sr. Guido confirmou que o valor para locação de gaiolas para realização de 

concursos regionais no Centro de Eventos da FOB será de R$2,00 por gaiola. 

 

O sr. Guido questionou se serão adquiridas câmeras para instalação na área de vendas. O 

sr. Antonio Massaretto respondeu que é fundamental a instalação destas câmeras, pois no ano 

anterior ocorreram alguns furtos nesta área. Assim, foi aprovada a instalação das câmeras. 



 

O sr. Guido solicitou colaboração dos diretores para sugestão de fornecedores para 

operação do restaurante ou para buscar alternativas que satisfaçam a demanda dos 

Campeonatos. 

 

Prosseguindo, o sr. Guido informou que deve-se conscientizar os criadores da necessidade 

de emissão de GTA para participação nos Campeonatos para evitar que seja criado qualquer tipo 

de problema com os órgãos fiscalizadores. 

 

Finalizando, o sr. Guido apresentou o modelo de troféu do Campeonato Brasileiro para 

sugestões da diretoria. 

 

Ainda com relação ao Campeonato Brasileiro, o sr. Antonio C. Lemo lembrou que o juiz 

Carlos Lima (Portugal) participou do julgamento dos canários de porte no ano anterior arcando 

suas despesas de viagem e que pretende participar novamente este ano. Sobre o assunto, o sr. 

Lemo questionou a possibilidade de se convidar mais um juiz estrangeiro para atuar no 

segmento de canários de porte. O sr. Beraldi respondeu que caso seja viável, será adotado o 

mesmo procedimento informado anteriormente ao sr. Mauro Garcia, solicitando à COM/OMJ a 

indicação de um juiz. 

 

Não havendo assuntos a tratar no item 5 - Assuntos da Diretoria Técnica, seguiu-se para 

o item 6 - Assuntos da Diretoria Administrativa. Com a palavra o sr. Antonio Burani informou 

que no ano de 2014 foram fabricadas 791.000 anilhas, representando um aumento de mais de 

5% em relação à 2013. O sr. Burani complementou que no mês de janeiro foram fabricadas 

aproximadamente 40.000 anilhas, representando aumento de 10% em relação ao mês de 

janeiro de 2014. 

 

O sr. Burani apresentou o pedido de filiação do Clube Ornitológico do Circuito das Águas 

(COCA), da cidade de Caxambu - MG, informando que toda documentação está de acordo, sendo 

o mesmo registrado sob a sigla OD. 

 

Seguiu-se para o 7° item da ordem do dia - Assuntos Gerais. O sr. Beraldi lembrou que 

desde a realização do primeiro Campeonato Brasileiro em Itatiba, os criadores vinham 

encontrando dificuldades com relação à disponibilidade de hospedagem, porém para este ano 

o número de hospedagens ofertadas aumentou consideravelmente com a operação do Hotel 

Lazzulli na Rod. D. Pedro, a inauguração de um novo hotel próximo ao centro da cidade e 

também com o início da construção do Hotel Ibis. O sr. Beraldi acrescentou que o hotel Vila 

D'Ângelo, localizado na estrada Itatiba-Jundiaí realinhou o valor cobrado por suas 100 

habitações, atualmente se equivalendo ao Hotel Orion. Com relação a este hotel, o sr. Beraldi 

informou que o mesmo dispõe de uma infra-estrutura excelente, contando com um salão que 

poderá ser locado para realização da festa de entrega de prêmios da 2ª etapa. O sr. Beraldi 



convidou a sra. Stella Ramalho para visitar o hotel e verificar se há possibilidade de se realizar a 

festa no local. 

 

Com a palavra, o sr. Guido lembrou da necessidade de se programar as próximas reuniões 

de diretoria. Assim ficaram definidas as seguintes datas - 14 de março, 30 de abril, 30 de maio, 

22 de agosto e 12 de setembro. A Assembléia para eleição da nova diretoria será realizada em 

26 de setembro. 

 

Prosseguindo, o sr. Guido informou que contratou os serviços dos srs. Antonio C. Lemo e 

Maria Paula para fotografar as aves da 1ª etapa do Campeonato Brasileiro. 

 

O sr. Celso Ramalho informou que esteve presente em um evento anual em Sousas no 

qual conheceu a sra. Odília Fonseca e que a mesma doou o livro "Aves do Brasil" para que faça 

parte da biblioteca da FOB. Será enviada carta de agradecimento à sra. Odília. 

 

O sr. Ayr Gadret alertou sobre os possíveis problemas a serem enfrentados com a crise 

hídrica no Estado de São Paulo e sugeriu a construção de um novo reservatório. O sr. Beraldi 

lembrou que todos devem se conscientizar do uso racional da água e respondeu que a 

preocupação do sr. Ayr é muito importante e justificada, porém a FOB já conta com um poço 

artesiano, não sendo necessário o investimento em um novo reservatório. 

 

O sr. Marco Migliati solicitou aos diretores de cada segmento que enviem fotos das aves, 

ressaltando que possui poucas fotos de aves da 1ª etapa. 

 

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

a reunião. 

 

Itatiba, 07 de fevereiro de 2015. 

  

 

Mario Henrique Simões – Secretário 

Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 

 

 

* (na verdade este texto é uma tradução distorcida e alongada de um poema de Veronica 

Shoffstall chamado After While) 


