
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA DO 

BRASIL – 26/08/2017 

 

No dia 26 de agosto de 2017, no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, 

localizado no município de Itatiba – São Paulo reuniram-se os diretores da Federação 

Ornitológica do Brasil (FOB), devidamente convocados. A reunião teve início às 9h00min de 

acordo com a seguinte ordem do dia: 1 – Abertura pelo presidente; 2 – Leitura e aprovação da 

ata anterior; 3 – Campeonato Brasileiro 2017,- prestação de contas e avaliação dos diretores; 4 

– Assuntos da diretoria administrativa; 5 – Assuntos da diretoria técnica; 6 – Assuntos de 

interesse geral. Iniciando com o 1° item da ordem do dia, a reunião foi aberta pelo presidente 

da FOB, o Sr. Antonio Fernando Burani que agradeceu a presença de todos e iniciou 

apresentando o Sr. José Claudio de Assis Paletta, ex-presidente da ABOA (Associação Brasileira 

de Ornitologia Amadora) que antecedeu a nossa atual FOB, o qual doou a federação documentos 

e objetos para o acervo. O Sr. Burani agradeceu a doação e ressaltou a importância em se manter 

documentos para preservar a história da ornitologia amadora no Brasil. Iniciou-se o 2° item da 

ordem do dia – Leitura e aprovação da ata anterior. Após a realização da leitura, o Sr. Burani 

solicitou a todos que se caso tivessem algum comentário que se manifestassem. A ata foi 

aprovada após as devidas correções. Seguindo para o 3° item – Campeonato Brasileiro 

2017.Com a palavra, o Sr. Guido Nardi apresentou o balanço financeiro do campeonato 

brasileiro, destacou a dificuldade e alto custo em registrar a mão-de-obra de aproximadamente 

110 profissionais em apenas 10 dias com contratação por prazo determinado. A taxa de 

aglomeração foi escalonada fruto da gestão realizada junto a Secretaria de Agricultura. Com o 

novo decreto a economia neste campeonato foi de aproximadamente R$ 100.000,00. O Sr. João 

Basile sugeriu divulgar as regras da taxa de aglomeração para os clubes e ressaltou que a mesma 

é exclusiva para o Estado de São Paulo. O Sr. Wilson Baggio sugeriu revezar a localidade do 

campeonato brasileiro devido os elevados custos, o Sr. Guido informou que o custo de logística 

seria elevado e o Sr. Jorge Pina complementou que pelo tamanho do evento seria difícil 

encontrar um local adequado. O Sr. Ayr Gadret sugeriu alugar o espaço para outros eventos de 

segmentos diversos. O Sr. Burani comentou que após o encerramento do campeonato teve 

muito trabalho, principalmente em relação a organização e a limpeza dos pavilhões, comentou 

sobre a dificuldade em organizar os eventos festa “julina” e a festa de premiação e o Sr. Guido 

complementou sobre a dificuldade em operacionalizar o campeonato e as festas em conjunto, 

solicitando a candidatura de algum diretor para assumir a coordenação e organização das festas. 

O Sr. Antonio C. Lemo sugeriu terceirizar a organização dos eventos. O Sr. Mario Simões sugeriu 

a simplificação da festa de premiação e o Sr. João complementou que no campeonato de Reggio 

Emilia o sócio retira os prêmios de suas aves ao longo do campeonato, o Sr. Burani comentou 

que seria possível a realização de um coquetel de encerramento inclusive na própria sede da 

FOB, o Sr. Wilson Baggio complementou dizendo para não esquecer que para muitos criadores 

a entrega de prêmios é um meio promotor de seus criadouros. Em relação a avaliação dos 

diretores, o Sr. Mario Simões comentou que a organização estava muito boa, sugeriu os 

seguintes itens a serem melhorados: a retirada antecipada das aves apresentou fila no sábado, 

almoço nos “food trucks” possui custo elevado, equipe de apoio ao julgamento deve ficar após 

às 16:00, pois a coordenação e voluntários tinham que devolver as gaiolas ao final do dia, pouca 

prática da equipe na alimentação das mesas de julgamento dos quartetos, necessidade 

primordial de um vigia em tempo integral no estacionamento das vagas dos estandes, alterar 

texto do banner referente ao estresse das aves, planejar uma visita guiada, melhorar condições 

de iluminação nas áreas de julgamento, maior número de carrinhos pela junção das duas etapas, 



imprimir resultados parciais, aumentar número de tablets, incluir a lista de motivo 

desclassificatório no catálogo de resultados. O Sr. Burani comentou a dificuldade das pessoas 

em chegarem ao evento, sobretudo no sábado. O Sr. Antonio C. Lemo sugeriu melhorar a 

logística com estacionamentos mais distantes e disponibilizar transporte até o evento, sinalizar 

as vagas no entorno da FOB, o Sr. Marco comentou que a entrada possuía engarrafamento, as 

pessoas já poderiam ter sido orientadas antes, o Sr. Guido sugeriu a contratação de uma equipe 

de segurança profissional de forma a melhorar a organização. O Sr. Oduvaldo sugeriu uma 

campanha de forma a mostrar que a FOB é patrimônio de todos. O Sr. Juvenal disse que a 

exigência é muito maior pelo crescimento acelerado, as cobranças e as responsabilidades são 

maiores. O Sr. Wilson sugeriu desenvolver projetos para aproximar crianças ao evento e divulgar 

a ornitologia, o Sr. Burani informou que está sendo finalizado um vídeo institucional sobre a FOB 

para divulgação. O Sr. Antonio C. Lemo informou que as mesas de julgamento estavam 

adequadas e que pessoas não autorizadas tiraram fotografias de aves no recinto, solicitou que 

a FOB encaminhasse um ofício informando que é preciso autorização, comentou que a FOB está 

se adaptando ao crescimento e que a divulgação está boa, agora é lidar com o aumento de 

público. A Sra. Maria Paula informou que o público do campeonato brasileiro 2017 foi de 

aproximadamente 12.500 pessoas, superior em 35% em relação ao ano anterior, a divulgação 

foi feita pelas redes sociais, veículos impressos, jornais on-line e televisão. Concluiu que a 

divulgação em rede social é eficiente e que podemos nos sentir mais seguros e confortáveis para 

implementar outras campanhas, inclusive para desmistificar a ave doméstica ou exótica na 

criação amadora. Como melhorias, sugeriu avaliar a questão do acesso ao banheiro feminino 

durante à noite, o almoço da OBJO e que as colaboradoras Adriana e Tamiris ficassem 

disponíveis para atender aos criadores e clubes. O Sr. Guido informou a dificuldade em 

disponibilizar a Adriana, pois ela é responsável pelo processo de contratação e que a operação 

é complexa e exige profissional competente. O Sr. Marco Migliati informou que o resultado 

online foi um sucesso e que para o próximo campeonato também colocará os resultados parciais 

impressos para os presentes, o Sr. Burani parabenizou a eficiência do resultado online e toda a 

estruturação da área de Informática. O Sr. Claudio Gonçalves comentou sobre a reestruturação 

da sala de julgamento de canários canto e as regras para o concurso de canto fibra para canários, 

o Sr. Guido solicitou uma reunião para tratar o assunto específico. O Sr. Antonio Massaretto 

comentou a falta de carrinhos durante a operação do campeonato e sugeriu a aquisição de 

prolongadores de comida para facilitar o manejo e estampar o logo da FOB nos acessórios. O Sr. 

Ivo Prado informou que a administração de Itatiba é nova e que a prefeitura não colaborou com 

o evento, o apoio é importante mas não é essencial, outros setores têm interesse, por exemplo, 

a associação comercial. O Sr. Severino Simões comentou que participou menos pela grande 

quantidade de aves em julgamento, agradeceu a OBJO e aos coordenadores pelo excelente 

trabalho, sugeriu analisar a possiblidade de remover as colunas intermediárias da área de 

julgamento e analisar a questão do reflexo do sol indidente na área de julgamento, o Sr. João 

sugeriu debater o assunto específico posteriormente. O Sr. Luciano Camargo comentou sobre a 

ventilação no edifício dos estandes de vendas. O Sr. Jorge Pina considerou o julgamento bom e 

sugeriu que seja estudada uma forma de que os sócios se aproximem da FOB. O Sr. Wagner 

Canhaci considerou a informática muito boa, a junção das duas etapas deu certo e considerou o 

campeonato mais profissional com patrocínios. O Sr. Ayr Gadret sugeriu melhorar a organização 

da puxada e a alimentação das gaiolas nas mesas de julgamento pela equipe de apoio. O Sr. João 

Basile considerou o julgamento com poucas reclamações, com destaque ao intercambio com 

juízes argentinos, que foi muito proveitoso para ambos os países. Seguiu-se para o 4° item - 

Assuntos da diretoria administrativa, o Sr. Guido informou a aprovação de sete novos clubes na 

federação. CCCABC – Clube de Criadores de Canários do ABC, anel ES, presidente Bruno F. Merlo, 

Santo André – SP. ACCZM – Associação de Criadores de Canários da Zona da Mata, anel ER, 



presidente Alexandre Geraldo do Nascimento, Maripá de Minas – MG. COIP – Clube Ornitológico 

do Interior Paulista, anel DT, presidente Antonio Eduardo Blois Manso, São Pedro – SP. COTUR 

– Clube Ornitológico de Tupã, anel EP, presidente Edvaldo Sebastião Zancheti, Tupã – SP. AICCB 

– Associação Independente dos Criadores de Canários da Bahia, anel DS, presidente Edizio Dutra 

Nolasco, Itapetinga – BA. SOCP – Sociedade Ornitológica do cariri Paraibano, anel DR, presidente 

Wagner Gomes de Souza, Boqueirão – PB. AMO – Associação Mossoroense Ornitológica, anel 

DP, presidente Gustavo C. S. Oliveira, Mossoré – RN. Com os assuntos da diretoria técnica 

debatidos anteriormente, seguiu para o 6° – Assuntos de interesse geral, o Sr. Mário informou 

que o campeonato mundial do ano de 2018 do hemisfério sul será realizado em Montevideu – 

Uruguai do dia 27 de julho a 04 de agosto de 2018. O Sr. Burani, considerando a importância da 

pessoa que nos visitava, passou a palavra a Sr. José Cláudio Paletta, ex-presidente da ABOA, que 

compartilhou suas experiências falando sobre as dificuldade que era organizar os campeonatos 

sem recursos. O Sr. Antonio Carlos Lemo repassou os “souvenirs” recebidos em Cuba, referentes 

a sua participação como representante da FOB no campeonato mundial do hemisfério sul. O Sr. 

Guido informou a todos que leiam o regulamento do campeonato brasileiro de 2018 e tragam 

sugestões para a próxima reunião da diretoria. Nada mais havendo a tratar depois de discutidos 

todos os itens da pauta, o Sr. Burani agradeceu a presença de todos e foi encerrada a reunião. 

 

Itatiba, 26 de agosto de 2017 

Rafael Zorzetti Pereira – Secretário 

Antônio Fernando Burani – Presidente 


