Boletim FOB nº 1 - 13 de fevereiro de 2017
Conforme cronograma pré-estabelecido, a Diretoria da FOB se reuniu no sábado,
dia 11 de fevereiro, para discutir assuntos pertinentes ao andamento das suas
atividades, dos quais se destacam:
CAMPEONATO BRASILEIRO
Os preparativos para a execução do próximo Campeonato Brasileiro, em julho,
sobretudo a adequação e aquisição de 1.600 gaiolas túnel e mesas para julgamento, específicas para
cada segmento; o andamento das obras complementares do pavilhão de estandes - instalação das
venezianas nos 1º e 2º pavimentos, impermeabilização da laje superior e preparação para recepção
dos elevadores; além de serviços de manutenção do prédio de exposições, como o reparo do telhado
com uma nova configuração das telhas translúcidas e a substituição da porta de vidro.
GTA E CONCURSOS REGIONAIS
Diante das últimas notícias de restrições, impostas por alguns Estados, com relação a concentração de
aves e emissão de GTAs em face da possível ocorrência da Influenza Aviária, reiterou-se que a
Federação está atenta a todos os movimentos que envolvam o assunto, mantendo contato com
autoridades, inclusive em Brasília, de tal forma a sensibilizar e mostrar que nossa atividade não deve
se enquadrar nas restrições que estão sendo implementadas. No momento oportuno daremos as
informações necessárias.
DIRETORIA
Sendo a primeira reunião do ano, os senhores diretores apresentaram um resumo das atividades de
2016 e projetos para 2017.
INTERNACIONAL
Com relação aos assuntos técnicos, João Francisco Basile da Silva, presidente da OBJO - Ordem
Brasileira de Juízes de Ornitologia, e Antonio Carlos Lemo, teceram comentários sobre a aprovação
definitiva da mutação MOGNO no Campeonato Mundial de Almeria, Espanha, com agradecimento
especial pelo empenho dos srs. Roberto Rossi - presidente da OMJ e ao juiz espanhol Manuel Ramon
Sanz Jimenez. Em complemento a diretoria da FOB e OBJO, com intuito de aumentar o intercâmbio de
informações e conhecimento no Hemisfério Sul, avalia a possibilidade de convite à juízes estrangeiros
para atuarem durante o Campeonato Brasileiro, assim como juízes brasileiros COM-OMJ atuarem fora
do Brasil.
MUNDIAL DE CUBA
Sobre a participação do Brasil no Campeonato Mundial de Cuba 2017, a FOB continua trabalhando na
questão de autorização de envio das aves Brasileiras pelos órgãos competentes.
CÂMARA PET
Ressalte-se o trabalho da Federação através do diretor Guido Nardi, junto à Câmara PET no MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em participação efetiva para a elaboração do
Projeto de Lei que estabelece as normas gerais da cadeia e animais de estimação.
ERRATA
O item 3 dos Requisitos para prestar exame para Juiz OBJO - FOB, página 35 do Anuário foi publicado
sem a atualização feita no Regimento da OBJO no que diz respeito ao prazo. O prazo correto para
inscrições é o descrito no art. 8 do Regimento, página 26 do Anuário Técnico 2017, ou seja, até 01 de
março de cada ano.
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