
Boletim FOB nº 18 – 31 de janeiro de 2018

YOUTUBE – FOB Brasil
Canal FOB Brasil, no YouTube, tem novo vídeo institucional publicado. O vídeo “Saiba mais sobre a FOB”, em pouco 
mais de dois minutos, apresenta a Federação e nosso Centro de Eventos. Assista e compartilhe com seus amigos, 
juntos, vamos tornar a FOB cada vez mais conhecida. https://www.youtube.com/watch?v=nAtF4_mCxAs&t=17s

FOB.net
Ficarão disponíveis no sistema FOB.net os resultados dos campeonatos regionais de 2017 somente até o dia 28 de 
fevereiro, portanto os clubes que precisam dos dados para seu arquivo e consultas futuras devem fazer a cópia do 
arquivo até o dia 27 de fevereiro.

NOMENCLATURA 2018
As nomenclaturas válidas para os concursos 2018 para todos os segmentos: canários, psitacídeos, exóticos, agapornis 
e periquitos ondulados, estarão disponíveis no sistema FOB.net a partir do dia 1º de março.

CURSO DE CANARICULTURA
O 11º Curso de Canaricultura FOB e OBJO será promovido pela SOAT, Sociedade Ornitológica do Alto Taquari.
Nos dia 6, 7 e 8 de abril para o segmento de Canários de Cor. E nos dias 13, 14 e 15 de abril para o segmento de Canários 
de Porte. 
Acontece em Santa Cruz do Sul, RS, no Hotel Soder, Rua Marechal Floriano, nº 1021, Centro, telefone  51 2107-1800, 
www.soderhotel.com.br .
O curso mantém o mesmo valor de 2017, R$ 250,00.
Para mais informações contate o Silmar Fraga, celular 51 99224-0660 e e-mail: . Ou o  criadourofraga@ig.com.br
Adriano Stein, celular  51 98474-9845 e e-mail: .  soatsantacruz@hotmail.com

PATROCÍNIO
As cotas de patrocínio para o 67º Campeonato Brasileiro de Ornitologia Doméstica já estão denidas.  
A Vetnil já é a patrocinadora das camisas e caixas de transporte descartável.
São várias cotas com itens para patrocínio exclusivo, reserve já a sua. Faça contato com Guido Nardi, Adriana ou Tamiris 
pelo telefone 11 4524-4403 ou e-mail .federacaoob@uol.com.br
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