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CANTO LIVRE
O 1º Torneio de Canto Livre de Canários Domésticos, promovida pela FOB, aconteceu dia 28 de abril, no Centro de
Eventos da FOB em Itatiba, SP.
“Sucesso total é a denição para o Torneio. Participaram 51 aves de várias regiões, inclusive do Rio de Janeiro e alguns
criadores que não são ligados à Federação. O grande ganhador foi o canário “Tons de Cinza” do criador João Paulo
Buciani Franco, do Clube de Criadores de Canários de Santos, disparado em 1º lugar com 9'44”44. Foi uma manhã
memorável, até com bolo de aniversário e animação coordenada pelo criador Tony de Araújo Nascimento a quem
agradecemos. Ressaltamos o trabalho incansável do diretor de Canto Cláudio Gonçalves, Guido Nardi e o criador Álvaro
Blasina que participou da equipe de apoio. O torneio foi um passo importantíssimo de uma área que certamente
crescerá muito no segmento da Ornitologia Amadora”, relata Antonio Fernando Burani, presidente da FOB.
CURSO DE CANARICULTURA
O 11º Curso de Canaricultura FOB e OBJO promovido pela SOAT, Sociedade Ornitológica do Alto Taquari, em Santa Cruz
do Sul, RS, teve a segunda fase realizada nos dia 13, 14 e 15 de abril para o segmento de Canários de Porte. Antonio
Carlos Lemo, juiz e diretor FOB-OBJO, foi coordenador e palestrante ao lado dos juízes Cesar G. C. Wenceslau, Charles
de A. Ferreira e Wladimir da Silva.
PALESTRA NA UNIVERSIDADE
A convite da Universidade Federal de São João del Rey, sob a coordenação do médico veterinário e canaricultor – Dr.
Otávio Machado, Cesar Garcia C. Wenceslau, veterinário e juiz OBJO/FOB, faz palestra com o tema INTRODUÇÃO À
CANARICULTURA direcionada aos alunos dos cursos de Zootecnia e Agronomia, dia 4 de maio, às 13 horas. Também
participam canariculturores da região, e os secretários de Agricultura dos municípios de Guiricema, Miradouro e
Guidova.
CAMPEONATO BRASILEIRO 2018
CAMPEONATOS ABERTOS
Para a inscrição de canários classicados em campeonato aberto 2018 no 67º Campeonato Brasileiro de Ornitologia
está alterada a exigência de ter inscrito o mínimo de 1.000 (um mil) canários no Aberto, para o mínimo de 700 canários,
atendendo ao pedido de organizadores.
As demais regras estão mantidas, sendo:
-ter inscrito um mínimo de 10 clubes liados a FOB;
-ter inscrito um mínimo de 50 criadores;
-ser aberto ao público no mínimo por 2 dias;
-ter a gestão do campeonato feita obrigatoriamente pelo FOB.net.
Conferir a publicação completa da regra no Anuário Informativo Ocial 2018, capítulo III – DAS INSCRIÇÕES, Parágrafo
2º, a pág. 88.
NOMENCLATURAS
As nomenclaturas de canários de cor e porte foram alteradas para esse ano, 2018, se adequando com as atualizações
de novas cores e raça.
Em canários de cor, houve adequação nos códigos das séries e cores passando a 4 dígitos, deixando espaço para
futuras inclusões sem a necessidade de alteração total. Os mognos foram incluídos, e também as séries Isabelino
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Topázio com e sem fator, Isabelino Cobalto com e sem fator, Lipocrômicos com fator asa branca (inos inclusive), e
Lipocrômicos mosaicos com fator asa colorida (inos inclusive).
Em canário de Porte, NÃO houve alteração nos códigos, somente a inclusão da raça Giraldillo Sevillano. Também
houve correção no texto, suprimindo a palavra FUNDO, pois, a maioria das raças podem se apresentar com as cores de
fundo Amarela ou Vermelha no mesmo código, ou seja, um Yorkshire fundo Amarelo, categoria Nevado concorre junto,
no mesmo código (CP 3230), com um Yorkshire fundo Vermelho categoria Nevado. Nas raças que não admitem
corantes, usamos a palavra AMARELO, ou seja, BORDER AMARELO INTENSO, assim por diante.
As nomenclaturas de Agapornis, Psitacídeos e Exóticos também têm alterações.
Todas as nomenclaturas, já com as alterações, podem ser consultadas no Anuário Ocial 2018, enviado a todos os
criadores e clubes em janeiro de 2018 e também disponível online em www.fob.org.br
PLANO COMERCIAL CBO 2018
Faltam pouco mais de 60 dias para o 67º Campeonato Brasileiro de Ornitologia 2018. Divulgue a sua empresa no
material promocional do evento. Reserve a sua cota de patrocínio pelo telefone 11 4524-4403.
ESTANDES
O sorteio dos estandes 2018 já aconteceu, o mapa com a localização já está disponível em www.brasileirofob.net.br
Ainda temos algumas unidades disponíveis. Reserve a sua. Mais informações pelo telefone 11 4524-4403.
INTERNACIONAL DA ARGENTINA
A COA – Confederação Ornitológica Argentina, promove entre os dias 3 e 6 de maio um campeonato internacional
aberto de ornitologia doméstica e exótica, na cidade de Junin, com o apoio da COM – Confederação Ornitológica
Mundial.
Juntamente ao evento o Colégio de Juízes da Federação Ornitológica Argentina, promove o 1º Congresso de Juízes.
MUNDIAL DO URUGUAI
Para a participação no 48º Campeonato Mundial do Uruguai as aves inscritas deverão ser entregues no Centro de
Eventos da FOB, em Itatiba, SP, no dia 23 de junho e serão selecionadas dia 24, a partir de 9 horas da manhã.
Os custos de quarentenário, envio, inscrição e outros, serão da própria Federação.
O Brasil irá com 200 canários de Cor ou Porte, os outros segmentos não têm a liberação de Barreira Sanitária pelo
Ministério da Agricultura.
Os interessados devem fazer sua inscrição pelo sistema FOB.net.
O Mundial será de 27 de julho a 4 de agosto, em Montevidéu, Uruguai.
CAMPEONATOS DE CLUBES
Conra o cronograma dos campeonatos de 4 a 15 de maio:

Data

Clube

Local

Segmento

5 de maio

CCCC

São Paulo, SP

Cor e porte

5 de maio

COMO

Osasco, SP

Cor e porte

Participe, visite e prestigie os clubes próximos a você.
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