Boletim FOB nº 19 – 26 de fevereiro de 2018
REUNIÃO
A Diretoria da FOB em reunião, dia 17 de fevereiro último, e estando em permanente avaliação dos assuntos pertinentes
à administração da Federação, atendeu ao pedido de um grupo de presidentes de clubes para possibilitar a vericação de
documentos relativos aos balanços dos anos de 2015 e 2016, estes já aprovados em assembleias. Igualmente, estão
liberados, a todos os presidentes de clubes, para análise, os documentos – embora o balanço não esteja fechado,
relativos aos anos de 2017 e 2018.
A diretoria da Federação estará reunida dia 3 de março de 2018 para apresentar as informações referentes aos anos
2017 e 2018 e eventuais esclarecimentos. Pedimos aos presidentes, que queiram participar, conrmar a presença pelo
telefone (11) 4524-4403 ou através do e-mail: federacaoob@uol.com.br
A cobrança da Taxa Provisória de R$ 1,00 no valor das anilhas segue suspensa até dia 4 de março.
PROVA PARA JUIZ ALUNO FOB/OBJO
O prazo para se inscrever para o exame de juiz aluno FOB/OBJO em todos os segmentos difundidos pela FOB (canários,
agapornis, POAs, exóticos e outros psitacídeos) termina dia 1º de março.
A inscrição deve ser feita através de carta registrada do clube do candidato para a FOB/OBJO, seguindo todos os itens
publicados no Anuário FOB 2018, página 35.
As provas para os segmentos agapornis, POAs, exóticos, psitacídeos e canários de Canto serão aplicadas durante o
67º Campeonato Brasileiro de Ornitologia Amadora, em julho de 2018.
As provas para Canários de Cor e Porte serão aplicadas durante o 11º Curso de Canaricultura, em Santa Cruz do Sul,
RS, dia 8 de abril para Cor, e dia 15 de abril para Porte.
Para os candidatos que não participarem do Curso de Canaricultura a prova será aplicada dia 21 de abril, no Centro de
Eventos da FOB, em Itatiba, SP.
CURSO DE CANARICULTURA
O 11º Curso de Canaricultura FOB e OBJO será promovido pela SOAT, Sociedade Ornitologica do Alto Taquari, em Santa
Cruz do Sul, RS, no Hotel Soder, www.soderhotel.com.br .
Nos dias 6 a 8 de abril será o curso de canários de Cor, com prova para os candidatos a aluno juiz ao nal.
Nos dias 13 a 15 de abril será o curso de canários de Porte, com prova para os candidatos a aluno juiz ao nal.
Para mais informações contate Silmar Fraga, celular 51 99224-0660 ou e-mail criadourofraga@ig.com.br; ou Adriano
Stein, celular 51 98474-9845 ou e-mail soatsantacruz@hotmail.com .
ATAS
Todas as ATAs de Reuniões de Diretoria, Conselhos e Assembleias FOB e OBJO encontram-se publicadas no Anuário
Informativo Ocial da FOB e OBJO, cada edição do Anuário, publicado desde 2000, traz as ATAs do exercício
correspondente. O Anuário é enviado, gratuitamente, a todos os clubes liados à Federação e seus associados ativos.
Cada uma das ATAs das Assembleias e reuniões de Diretoria é lida e aprovada na reunião especíca subsequente.
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