
22/08/2015 - ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO 

ORNITOLÓGICA DO BRASIL 

  

 

No dia 22 de agosto de 2015, reuniram-se no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, 

devidamente convocados em 04 de agosto, 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 - Prestação de contas Campeonato Brasileiro 2015; 3 - Campeonato Brasileiro 2ª 

Etapa 2015; 4 - Campeonato Mundial Argentina 2015 - Resultados; 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 do sr. Jorge de Pina por motivo de julgamento na Escócia e solicitou a mim, Mario 

Henrique Simões, para secretariar a mesma. 

 

Com a palavra, o sr. Antonio Burani solicitou um minuto de silencio em respeito ao falecimento 

da sra. Dirce Fachini Beraldi, mãe do sr. Beraldi, ocorrido no dia 30/07/2015. O sr. Beraldi 

agradeceu as mensagens de apoio e conforto e também a presença dos srs. Celso Ramalho, João 

Basile, Guido Nardi, Roberto Kobayashi, Antonio Massaretto, Ivo Prado, Nelson Costa e Elio 

Trevisan, na ocasião do funeral. 

 

Prosseguindo, o sr. Beraldi recordou que no próximo dia 26 de Setembro haverá Assembléia 

para eleição da nova diretoria da FOB para o triênio 2015-2018, aproveitando para agradecer o 

apoio e dedicação de todos os diretores. O sr. Beraldi enfatizou que esta foi uma gestão à altura 

do que os criadores e clubes esperam, culminando com o início da construção do novo pavilhão 

e que o volume de atividades realizadas foi muito grande, o qual será detalhado posteriormente 

em um balanço a ser elaborado para apresentação aos criadores. 

 

Sobre o novo pavilhão o sr. Beraldi informou que dos 200 stands disponibilizados, restam 47 a 

serem comercializados e informou que trabalhando-se da maneira como vem sendo trabalhada, 

a execução do pavilhão é viável mesmo sem a venda destes stands. O sr. Beraldi então propôs 

que a venda dos mesmos seja anunciada por mais 30 dias e após esta data não serão mais 

vendidos stands até a conclusão da construção do pavilhão. Para os stands não comercializados 

o sr. Beraldi propôs a venda anual a partir de 2016, com valor a ser definido oportunamente. 

 

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 - Prestação de contas Campeonato Brasileiro 2015. O sr. Beraldi 

informou que a prestação de contas havia sido enviada previamente por email, destacando o 

resultado positivo obtido no Campeonato e agradecendo o empenho do sr. Guido e a doação 

das pastas do Campeonato realizada pelo sr. Burani. 

 

Ao iniciar o 3° item da ordem do dia - Campeonato Brasileiro 2ª etapa 2015, o sr. Beraldi solicitou 

que os diretores expusessem suas considerações e opiniões sobre o campeonato ocorrido. O sr. 

João Basile informou que durante o Campeonato ficou mais envolvido na parte técnica o qual 

transcorreu tranquilamente, com poucos questionamentos e destacou a sensível melhora 

condição de iluminação na área de julgamentos, resultado da substituição das telhas da 

cobertura. O sr. Basile lembrou também da presença muito grande de sul americanos visitando 

o Campeonato. O sr. Mario Simões também informou que esteve mais envolvido na parte 

técnica e concordou com a observação do sr Basile sobre  o transcorrer do Campeonato. O sr. 

Mario informou a aprovação como juízes alunos dos  srs. Armando dos Santos Bochino e Edgar 

Cripa no segmento canários de cor e Alexandre Tonet e Douglas Fernando Hackbarth no 

segmento canários de porte. Sobre o catálogo de resultados o sr. Mario alertou que o resultado 

do julgamento de algumas cores havia sido publicado sem o registro dos juízes e finalizando, 

destacou que o grande diferencial deste Campeonato foi a festa de premiação realizada no Hotel 

Villa D'Angelo, elogiando a estrutura e o serviço contratado. Com a palavra o sr. Juvenal 

Perestrelo informou que não participou ativamente da 2ª etapa do Campeonato por não tratar-

se de seu segmento, porém elogiou a organização do mesmo e destacou como louvável a atitude 

da diretoria em apresentar a prestação de contas.  O sr. Wilson Baggio parabenizou a equipe 

organizadora do Campeonato e elogiou a pronta atitude tomada com relação ao caso do criador 

que danificou a plumagem de canários de criadores concorrentes. O sr. Baggio elogiou também 

o trabalho anti-fraude que vem sendo realizado no decorrer dos anos e que neste ano, com o 

convenio com a UNICAMP, a repercussão positiva junto aos criadores foi muito grande. O sr. 

Antonio C. Lemo elogiou a equipe de puxada de gaiolas e destacou que o fechamento das janelas 

que dão vistas do recinto de exposição para a área de julgamento possibilitou a utilização do 

espaço para armazenamento de gaiolas de retorno dos julgamentos, facilitando o trabalho de 

reposição nas estantes de exposição e diminuindo o gargalo de entrada e saída de gaiolas na 

área do segmento de porte. O sr. Marco Migliatti informou que com relação à informática foi 

instalado um novo servidor que possibilitou a realização do Campeonato totalmente off-line. O 

sr. Carlos Eduardo Cava informou que não participou desta etapa do Campeonato, porém 

lembrou que já enviou proposta para aprovação da nova nomenclatura do segmento de 

agapornis. O sr. Valdir Bacochina elogiou a organização e parabenizou a equipe técnica que 

proporcionou um Campeonato tranqüilo. O sr. Ivo Prado agradeceu o trabalho do sr. Marco 

Migliati na área de informática que facilitou a edição do Catálogo de Resultados e também à sra. 

Adriana no trabalho de obtenção de anúncios. Sobre a retirada das aves no Domingo, o sr. Ivo 

informou que enfrentou os mesmos problemas de anos anteriores o qual criadores retiraram 

aves com os tickets de retirada antecipada. O sr. Antonio Massaretto destacou o aumento da 

quantidade de carrinhos para puxada de gaiolas o que proporcionou uma puxada mais eficiente, 

não faltando gaiolas em nenhum momento do Campeonato. O sr. Massaretto propôs para que 

no próximo Campeonato sejam disponibilizados cestos de lixo a cada 2 stands de venda, visto 

que os proprietários colaboram com a limpeza e encontram dificuldades em descartar o lixo 

acumulado. A sra. Stella Ramalho informou que as atividades realizadas com as esposas de 

criadores durante os 4 dias foi realizada com recursos próprios. O sr. Beraldi elogiou a iniciativa 

e criatividade da sra. Stella e sugeriu publicação de um artigo com fotos sobre o assunto. O sr. 



Marco Granzoto agradeceu o apoio e às condições dadas pela FOB para realizar um Campeonato 

justo e tranquilo no segmento de canários de canto, pelo que  o sr. Beraldi alertou que deve-se 

trabalhar para o aumento do número de aves participantes no segmento. A sra. Maria Paula 

elogiou o trabalho desenvolvido pelo sr. Migliati no programa FOB.NET que auxiliou muito na 

identificação das aves para fotografia a eficiência de Laura e Julia Canhaci, que trabalharam na 

conferência de entrada de gaiolas no segmento de canários de porte. Finalizando, a sra. Maria 

Paula destacou o bom trabalho realizado pela equipe de limpeza contratada. O sr. Wagner 

Canhaci destacou a grande eficiência no gerenciamento de toda mão de obra envolvida no 

Campeonato. Sobre o laboratório anti-fraudes o sr. Canhaci informou que a mudança das 

condições de iluminação na área de julgamento ajudou muito na identificação de canários com 

plumagem alterada, principalmente na linha clara. Prosseguindo, o sr. Canhaci informou que 

trabalhou muito em contato com a UNICAMP e agradeceu a presteza do Prof.Dr. Alberto Fracassi 

em disponibilizar equipamentos extremamente desenvolvidos tecnicamente, o que elevou em 

muito a qualidade da detecção de fraudes. Em tempo, o sr. Guido lembrou que a dra. Ana Rita 

é amiga pessoal da esposa do prof. Fracassi, o que facilitou o acesso à UNICAMP. O sr. Canhaci 

informou que este trabalho terá continuidade com o aprimoramento de mais tipos de análises. 

Sobre o assunto, o sr. Beraldi sugeriu publicação sobre o trabalho em convenio com a UNICAMP. 

O sr. Gilson T. Soares elogiou as modificações no programa FOB.NET que a cada ano vem 

facilitando o trabalho de conferência de anilhas. Prosseguindo, o sr. Gilson sugeriu que no novo 

pavilhão haja instalação de câmeras de monitoramento. O sr. Beraldi informou que a instalação 

de câmeras é fundamental e está prevista para o novo pavilhão. O sr. Ayr Gadret agradeceu a 

equipe de apoio de abastecimento das mesas de julgamento e destacou os novos carrinhos para 

puxada de quartetos, a relação de impedimento dos juízes e o aprimoramento do programa 

FOB.NET, que proporcionaram a realização de um Campeonato mais tranqüilo. O sr. Antonio De 

Lucca alertou para o fato de que em algumas gaiolas os comedouros estavam abastecidos com 

ração extrusada, gerando identificação da gaiola. Sobre o assunto, o sr. Beraldi informou que 

deve ser destacada no regulamento a proibição aos criadores da adição de qualquer produto 

que não seja fornecido pela FOB nos comedouros e bebedouros das gaiolas do Campeonato. O 

sr. Amadeo Sigismondi parabenizou a sra. Stella referente às atividades sociais realizadas no 

Campeonato.O sr. Celso Ramalho informou que desde que vem trabalhando como ouvidor, 

notou que este foi o Campeonato mais tranqüilo realizado. O sr. Celso destacou a qualidade das 

festividades e a qualidade do julgamento realizado neste ano. Finalizando, o sr. Celso agradeceu 

à FOB a indicação para julgar no Campeonato Mundial, porém por problemas de saúde não pode 

participar.  O sr. Antonio Burani destacou que com relação ao Campeonato do ano anterior, este 

foi um Campeonato que transcorreu com muito mais tranqüilidade, resultado das providencias 

tomadas para correção das falhas anteriores. O sr. Burani destacou o trabalho eficiente das 

secretárias da FOB, sras. Adriana e Tamiris. Com a palavra, o sr. Guido Nardi informou que neste 

ano o sistema GEDAVE prejudicou muito a emissão de GTA's de retorno e que está prevista uma 

reunião no Escritório de Defesa Agropecuária (EDA) de Campinas para solucionar esta situação. 

O sr. Guido apresentou as sugestões para aprimoramento do Campeonato colhida da pesquisa 

de satisfação e destacou a moção de reconhecimento ao Campeonato apresentada à Câmara 

Municipal de Itatiba pelo vereador Rui Fernando Fatore. Finalizando, o sr. Guido solicitou auxilio 

ao sr. Juvenal Perestrelo para elaboração de correspondência à UICC (União Independente dos 

Criadores de Canários) comunicando o banimento do sr. Bruno Pinton, em referencia ao caso 

do criador ter danificado a plumagem de aves de criadores concorrentes na realização do 

Campeonato. 

 



Iniciou-se o 4º item da ordem do dia - Campeonato Mundial Argentina 2015. Primeiramente o 

sr. Beraldi destacou o trabalho exaustivo do sr. Guido dedicado à viabilização do envio das aves 

brasileiras à Argentina e agradeceu todo seu empenho nessa questão. Prosseguindo, o sr. 

Beraldi informou que o Campeonato Mundial foi um Campeonato modesto com relação ao 

número de aves participantes, aproximadamente 1200, sendo que o Brasil concorreu com 466 

aves. O sr. Beraldi lembrou que desde o ano de 2001, Brasil e Argentina não se enfrentavam em 

Campeonatos Mundiais por diversas razões e que este enfrentamento era necessário para 

fortalecimento da COM-HS e da ornitologia sul-americana, destacando que os resultados finais 

foram amplamente favoráveis ao Brasil e que será preparada uma cerimônia especifica para 

entrega das medalhas e diplomas aos criadores brasileiros participantes. O sr. Beraldi informou 

que o Brasil foi representado nos julgamentos pelos srs. João Basile e Mario Simões no segmento 

de canários de cor e pelo sr. Antonio C. Lemo no segmento de canários de porte e que a comitiva 

brasileira, além dele, ainda contou com os srs. Guido Nardi, Ayr Gadret e Antonio Massaretto. 

O sr. Beraldi informou que devido ao adoecimento de sua mãe, foi necessário adiantar seu 

retorno e por essa razão, a Assembléia para eleição da nova diretoria da COM-HS foi cancelada 

e será realizada uma Assembléia Extraordinária no mês de abril de 2016 na ocasião da 1ª etapa 

do Campeonato Brasileiro 2016, oportunidade também para realização de uma reunião técnica. 

 

Com a palavra, o sr. Guido Nardi destacou que toda comitiva brasileira foi muito bem recebida 

e agradeceu a presteza dos anfitriões. O sr. Guido lembrou também que devido ao trabalho 

realizado pela equipe de veterinária coordenados pela Dra. Ana Rita, não houve nenhum óbito 

de aves brasileiras e a quarentena de retorno foi dispensada. O sr. Antonio Massaretto 

agradeceu ao sr. Eric Carbonari pela sessão de seu galpão para abrigar as aves durante a 

quarentena de envio. O sr. Guido complementou que foi enviada correspondência de 

agradecimento. Com relação à área técnica, o sr. Basile informou que no exame para juízes OMJ, 

foi aprovado o sr. Carlos Barbato (Argentina) no segmento canários de cor. 

 

Partiu-se para o 5º item - Assuntos da Diretoria Técnica. O sr. João Basile informou que na 

ocasião da realização do Torneio Internacional de Pirassununga de 2015, depois de cumpridas 

todas as exigências para autorização legal do mesmo e após realizado o Torneio, a Sociedade 

Ornitológica do Vale do Mogi (SOVM) recebeu através da empresa promotora contratada para 

realizar o evento, um boleto emitido pela Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo 

referente à taxa de aglomeração de animais no valor de R$2,10/ave exposta. O sr. Basile 

lembrou que caso se confirme esta cobrança, muitos campeonatos se tornarão inviáveis. Em 

resposta o sr. Guido informou que cada EDA estabelecido no Estado de São Paulo interpreta de 

maneira independente o que dispõe o Decreto Estadual 45.781. O sr. Guido complementou que 

concorda com o pagamento de uma taxa com valores condizentes e que uma comissão formada 

por 3 membros da diretoria da FOB irá discutir no EDA de Campinas todas essas questões. 

 

O sr. João Basile prosseguiu informando que no próximo ano o curso de canaricultura será 

realizado no Rio de Janeiro, promovido pelo clube 3C e que o sr. Mario Simões já está em contato 

com o sr. Garcia (3C) para definição da data do curso. Sobre o assunto, o sr. Beraldi questionou 

se haveria a possibilidade da realização de mais de um curso ao ano. O sr. Basile informou que 

avaliará a possibilidade de contar com duas equipes distintas de palestrantes. 



 

Com a palavra o sr. Lemo questionou se a FOB irá acompanhar a COM-HN na abertura de raças 

no segmento porte. Em resposta o sr. Beraldi informou que se for acompanhar a COM, deve 

acompanhar integralmente. O sr. Lemo lembrou que seria muito difícil retroceder com algumas 

mudanças já consolidadas, assim decidiu-se por manter a nomenclatura das raças de porte da 

maneira como vem sendo utilizada. Finalizando, o sr. Lemo informou que no Campeonato 

Brasileiro ocorrido nenhuma classe atingiu a quantidade mínima exigida de 200 inscritos para 

abertura de novas classes. 

 

Iniciou-se o 6º item da ordem do dia - Assuntos da Diretoria Administrativa. O sr. Burani 

informou que a FOB vem sistematicamente sendo cobrada e criticada por não tomar medidas 

que resguardem os criadores de exóticos, sendo que criadores e Federações, principalmente da 

região Sul estão incentivando o suporte à RENCTAS, uma organização não governamental que 

tem como objetivo de combater o tráfico da fauna brasileira que e juntamente com a ABRASE 

(Associação Brasileira de Criadores e Comerciantes de Animais Silvestres e Exóticos) desejam 

tomar frente pela defesa da criação de aves silvestres. O sr. Burani informou que juntamente 

com o sr. Guido, esteve presente na reunião promovida pelas organizações e o que foi notado é 

que as mesmas têm objetivos divergentes dos da FOB e estão em conflito com o IBAMA. O sr. 

Burani complementou que acredita que a FOB deva tomar ações pontuais para solução dos 

problemas referentes ao segmento de exóticos. 

 

Com a palavra o sr. Guido informou que através da assessoria jurídica especializada contratada, 

a FOB foi a responsável junto ao MAPA pela elaboração da IN-3, que posteriormente se tornou 

a IN-18 e que por essa razão, há mais de 6 anos vem sendo convidada pela ABRASE para tratar 

em conjunto os assuntos em Brasilia, o que já foi decidido anteriormente que não participaria 

em conjunto. 

 

O sr. Beraldi agradeceu a disponibilidade dos srs. Burani e Guido em participar da reunião e 

informou que a FOB necessita tratar o assunto do segmento de exóticos de maneira exclusiva e 

que para isto deverá ser formada uma comissão. 

 

Partindo para o 7º item da ordem do dia - Assuntos Gerais, o sr. Ayr Gadret apresentou sugestão 

para realização da cerimônia de entrega de prêmios do Campeonato Mundial juntamente com 

a confraternização de final de ano. Em resposta o sr. Guido informou que para realização da 

confraternização de final de ano deve haver alguém que assuma a responsabilidade em 

organizar. Em apoio, o sr. João Basile acrescentou que a confraternização de final de ano atinge 

um público muito restrito, geralmente os criadores que residem mais próximos do Centro de 

Eventos.   

 

Com a palavra, o sr. Gilson Soares expressou preocupação na ocorrência de casos de fraudes em 

Campeonatos que não sejam os Brasileiros, questionando a possibilidade de interferência da 

FOB no auxílio à detecção de fraudes. Em resposta o sr. Beraldi informou que infelizmente é 



inviável que a FOB disponibilize os equipamentos do laboratório anti-fraudes para que os 

mesmos sejam levados a outros Campeonatos e lembrou que os juízes que participam dos 

Campeonatos Brasileiros têm adquirido conhecimento para identificar visualmente alguns tipos 

de fraudes. 

 

O sr. Guido informou que até o dia 31 de Julho foram produzidas 391.504 anilhas e que este 

número é 12,53% inferior ao produzido no ano passado em igual período. O sr. Guido lembrou 

que em razão da taxa aplicada na venda de anilhas para subsidiar a construção do novo pavilhão, 

a projeção para produção em 2015 estimou queda de 30% em relação à 2014, portanto até este 

período a produção de anilhas esta superando a previsão. 

 

O sr. Lemo entregou ao sr. Beraldi o resultado das provas teórica e prática do segmento de 

canários de porte realizadas no Campeonato Mundial - HS. Prosseguindo, o sr. Lemo informou 

sobre a aquisição pela FOB de uma câmera fotográfica profissional, que possibilitará um 

aumento significativo na qualidade das fotos dos canários. Em seguida, o sr. Lemo entregou ao 

sr. Guido um conjunto de CD's com as fotos dos canários do Campeonato Brasileiro 2015, um 

CD contendo as fotos dos canários que tiveram a plumagem danificada pelo criador Bruno 

Pinton durante este Campeonato Brasileiro e também os Manuais de Psitacídeos, Agapornis e 

POA's em versão digital. 

 

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

reunião. 

  

 

  

 

Itatiba, 22 de agosto de 2015. 

 

   

 

Mario Henrique Simões – Secretário 

 

Luiz Fernando Fachini Beraldi – Presidente 


