Boletim FOB nº 36 – 18 de março de 2019
INSTITUCIONAL
FOB.net
Já está no ar a nova versão do FOB.net, o acesso agora é pelo www.fob.org.br clicando no
ícone cor de laranja no canto superior direito. Na primeira tela está disponível o Manual do
Usuário.

Anuário
O Anuário Informativo Oficial 2019 FOB e OBJO já está disponível para consulta e download no
site da FOB na aba INSTITUCIONAL, menu PUBLICAÇÕES.
O Anuário é uma publicação distribuída gratuitamente a todos os criadores e clubes da FOB
desde a sua implantação em 2001.
Em 2019 somente haverá a distribuição da edição digital, o que gerou uma economia de cerca
R$ 35 mil, e registramos nosso agradecimento à Copygraph que doou para a FOB o trabalho de
confecção, edição e finalização da versão digital.

Reunião
A reunião de diretoria do dia 30 de março, presencial somente para as diretorias técnicas, foi
cancelada por iniciativa do presidente, Mario H. Simões, com o objetivo de priorizar a
realização de reuniões com a possibilidade da participação de todos, independente da pauta. A
reunião foi reagendada para dia 4 de maio.
O espaçamento entre as reuniões está acontecendo em caráter excepcional, visando o
reequilíbrio financeiro da Federação. Wagner Canhaci, gerente executivo da FOB, tem
divulgado um resumo semanal com as atividades realizadas no grupo dos membros da
diretoria no WhatsApp.
O Conselho Fiscal terá reunião em maio para a apresentação da prestação de contas do
exercício 2018 e primeiro trimestre de 2019.

Centro de Eventos
A Federação não conseguiu o perdão da dívida de IPTU com a Prefeitura de Itatiba sobre a área
nova, o terreno do Pavilhão de Estandes, mas teve êxito negociando o pagamento em 60
meses. A dívida foi contraída no período de 2015 a 2018 devido a entrave burocrático no
Cartório de Registro de Imóveis quando da anexação dos terrenos.

Conselho de presidentes
A FOB criou um grupo de whatsapp, o Conselho de Presidentes, com o objetivo de facilitar e
uniformizar a comunicação com os presidentes ou representantes de clubes. Participam do
grupo todos os diretores e conselheiros da FOB e os presidentes e ou representantes de clube
cadastrados no FOB.net. Entre as regras do grupo estão: somente os administradores, Mario
H. Simões, presidente da FOB, Marco Migliati, diretor de Informática e Fernando Teixeira,
diretor Jurídico, podem fazer publicações; todas as publicações são comunicados oficiais.

Se você é presidente ou representante de clube e não está no grupo, confira se seu cadastro
no FOB.net está atualizado e se necessário faça contato com o suporte no site www.fob.org.br

Legislação
A Câmara Setorial Pet criou um grupo específico sobre aves, composto por seis membros,
sendo um de cada entidade ligada à ornitologia. O objetivo é apresentar uma proposta
unificada para regulamentar e desburocratizar a criação, controle de plantéis (sanitário e
ambiental) e comercialização de pássaros nativos, exóticos e domésticos. Fernando F. Teixeira
é o representante da FOB. A primeira reunião aconteceu dia 27 de fevereiro em Indaiatuba, SP.

Vaga garantida
Não foi aprovada a implantação da Vaga Garantida para o Campeonato Brasileiro. O projeto
previa a compra de 2 mil vagas para os segmentos de canários de cor e porte, em caráter
excepcional somente para 2019, com a finalidade de auxilio ao processo de recuperação
financeira da Federação. Para a aprovação era necessário que 2/3 dos clubes votantes
aceitassem a proposta.
Participaram da votação 94 clubes, entre eles 50 votaram a favor, 42 votaram contra e 2 se
abstiveram. Para que a proposta fosse aprovada eram necessários 62 votos positivos,
representando 2/3 dos 94 clubes.

Revista BO
A revista Brasil Ornitológico lançou uma promoção com 20% de desconto em espaço
publicitário para anúncio de criadores.
Fazendo um contrato para 3 ou mais anúncios em edições consecutivas, inclusive Anuário e
Catálogo de Resultados do Brasileiro, o criador tem direito ao desconto e pode escolher até 5
brindes de acordo com o formato da propaganda adquirida. Saiba mais e faça sua adesão pelo
telefone 11 4524-4403 ou e-mail federacaoob@uol.com.br com Adriana ou Tamiris.

Parcerias
Alegro Hotel - A FOB fechou parceria com o Alegro Hotel by Tauá, como hotel oficial do
Campeonato Brasileiro 2019, e em contrapartida deve hospedar os juízes de Canários de Cor
durante a reunião técnica do segmento, dia 27 de abril, sem custo. Ainda terá tabela com
tarifa especial para os criadores e expositores da FOB durante todo o ano de 2019.
PETSA - Também fechou parceria de divulgação do 68º Brasileiro com a PET South America PETSA, o maior encontro do setor pet e veterinário da América Latina, veja pág. 24.
W.Esteves – A FOB adquiriu da W.Esteves 700 gaiolas para canários de Porte tipo Border e em
contrapartida cedeu um estande comercial e divulgará a marca no e-mkt e site do Brasileiro
2019.
Amgercal – A Federação em parceria com a Amgercal está reformando a área de julgamento e
exposição de canários de Canto.

DIFUSÃO DA ORNITOCULTURA
Clube Expositor

A FOB implantou o projeto Clube Expositor que prevê descontos nas anilhas durante um ano,
nas inscrições no Brasileiro, isenção da taxa de convocação de juízes e sorteio de uma
anuidade entre todos os clubes participantes.
Entre as contrapartidas do clube estão promover um torneio ornitológico com no mínimo 300
aves, fazer exposição pública de pelo menos dois finais de semana, consecutivos ou não, por
ano, recebendo a visita de escola de ensino Infantil ou Fundamental.
Para conhecer todas as regras e se inscrever faça contato com a FOB pelo e-mail
federacaoob@uol.com.br . Participe!

CONCURSOS REGIONAIS
Regras para Realização de Concursos Regionais no Centro de Eventos da FOB
Normas de GTA's para participação em Abertos ou Concursos Regionais
1 - O clube responsável pelo evento deverá ter um veterinário Responsável Técnico com o
credenciamento no Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para a
emissão de GTA – Guia de Trânsito Animal.
2 - Deverá ser dada a entrada da realização do evento no EDA – Escritório de Defesa
Agropecuária, com no mínimo 30 dias de antecedência.
Documentos necessários:
- alvará da FOB,
- pedido de autorização para a realização do evento com o número aproximado de aves
participantes (incluso vendas), data de realização e horários,
- termo de responsabilidade técnica do veterinário responsável,
- croqui da FOB.
3- Todas as aves que participarem do evento (concurso e venda) deverão constar da GTA.
Se o número de aves da GTA for maior que a realidade, não há problema, mas não pode faltar
aves ou seja, o número de aves da GTA ser menor que a realidade.
4 - Nenhuma ave entrará nas dependências da FOB sem GTA e atestado veterinário, conforme
a Resolução SAA – 54 de 12/12/2006 e a Resolução SAA – 05 de 02/02/2016 do Estado de São
Paulo.
5 - Todas as aves deverão ser vistoriadas pelo médico veterinário na chegada, durante a
permanência e na saída da FOB.
Workshops
Já estão programados 3 workshops com noções básicas de canaricultura com o apoio da
Anilhas Capri e Megazoo em Minas Gerais, Bahia e em São Paulo, com a coordenação e
palestras de Otávio M. Barbosa, diretor veterinário da FOB.
Dia 15 de março – foi na UFSJ, Universidade Federal de São João Del-Rei.
Dia 13 de abril – no CPCCF, Centro Paulista de Criadores de Canários Frisados, rua da Mooca
1.437, São Paulo, SP, inscrição R$ 20 e 2 kg de alimento. Mais informações e inscrição com
Nivaldo Raposo, fone 11 99754-1889.
Dia 27 de abril – a partir de 13 horas na Unime, em Salvador, BA. Promovido pela SOS –
Sociedade Ornitológica de Salvador. Mais informações e inscrições com Mauricio Lyra em 71
99247-0439.
Também estão confirmadas duas palestras de “Introdução à Canaricultura” em escolas de
ensino Infantil da rede Municipal de Guidoval e Guiricema, ambas em Minas Gerais, dias 21 de
março e 23 de abril respectivamente.

Canto Livre
Dia 4 de maio acontece o 5º Torneio de Canto Livre, no Centro de Eventos da FOB, em Itatiba,
SP, a partir das 9 horas da manhã. A inscrição será R$ 15 pelo www.fob.org.br até o dia 1º de
maio. Obrigatória à apresentação de GTA – Guia de Transporte Animal, para o acesso ao
pavilhão de exposições.
Consulte o Regulamento dos Torneios de Canto no Anuário 2019, pág. 20.

Congresso Brasileiro de Aves
O 1º Congresso Brasileiro de Criação de Aves em Ambiente Doméstico (Ex Situ) acontece dias 4
e 5 de maio, a partir de 9 horas, no Centro de Eventos da FOB em Itatiba, SP. Sob a
coordenação de Andrey Naves, diretor de psitacídeos da FOB. Inscrição R$ 50. O evento tem o
apoio das Anilhas Capri.
Serão dois dias de palestras com criadores renomados, advogado especialista em legislação
ambiental, médicos veterinários e participação internacional de Tony Silva, autor do livro
Psittaculture.
Para se inscrever e mais informações ligue para 11 4524-4403, em horário comercial, ou
mande e-mail para federacaoob@uol.com.br

Clubes Especialistas
O 1º Brasil Open de Clubes Especialistas de Canários de Porte acontece de 24 a 26 de maio, no
Centro de Eventos da FOB, em Itatiba, SP.
Participam os clubes de Lizard, Gloster, Arlequim Português, Raça Espanhola e Fife Fancy, o
evento recebe os juízes internacionais Paulos J. Fernandes de Portugal, Federico D. da
Argentina e Stamm Andreas da Alemanha.
Além dos torneios de aves, haverá palestras dias 25 e 26.
O evento tem apoio da W.Esteves e Amgercal.

CAMPEONATO BRASILEIRO
Site
O www.brasileirofob.org.br já está atualizado com Cronograma Geral e Social, texto sugestão
para a imprensa que seu clube pode usar para divulgar o campeonato na sua região,
informações sobre a equipe responsável por cada segmento, indicação de hospedagem e
divulgação do Alegro Hotel by Tauá oficial do evento 2019, da Megazoo patrocinadora Master
e Vetlima patrocinadora Platina, além de outros patrocinadores e apoiadores.
Na aba EXPLORE, menu Wallpapers você encontra a mandala do logo do campeonato para
colorir e imagens para decorar suas redes sociais.
Alimentação
Já foi definida e aprovada pelos diretores dos segmentos a mistura de sementes para as aves
do brasileiro. A FOB não terá ração extrusada disponível.
Importante lembrar que ao criador é permitido substituir a mistura de sementes por ração
extrusada sem pigmentos, mas a reposição decorrente do consumo fica a cargo do próprio

criador ou clube proprietário da ave, de acordo com o Regulamento Geral do Campeonato
Brasileiro 2019, Cap. 1, Art. 7, parágrafo 2º, pág. 86 do Anuário 2019.
Montagem
Em março já iniciamos a montagem das estantes e limpeza das gaiolas. A representante dos
Food Trucks já está acertada, e para esse ano a venda de bebidas será exclusiva da própria FOB
que usará o espaço da lanchonete, que era cedida durante o campeonato sem a cobrança de
aluguel.
Estandes
Um novo estudo com redistribuição dos estandes permitiu a criação de mais 11 boxes
compactos destinados a clubes e criadores, com 1,5 x 2 m de área. Temos unidades
disponíveis, com contrato para 3 anos. Ligue para 11 4524-4403 e adquira o seu.
Veterinária
Dr. André Luiz Lima Hernandez, veterinário responsável técnico do campeonato, já iniciou as
solicitações de autorização oficial.
Dr. Otávio M. Barbosa, diretor veterinário da Federação, está finalizando o protocolo de
desinfecção de ambiente e utensílios para campeonatos, que já será implantado nos eventos e
Brasileiro.
Criadores e visitantes
A FOB está trabalhando para melhorar a qualidade do ar durante o campeonato,
principalmente no pavilhão de estandes.
Recomendamos que você se vacine contra a gripe antes de vir ao Brasileiro, procure o Posto
de Saúde ou clínica de vacinas em sua cidade pelo menos 20 dias antes do evento.
Patrocínios e Parcerias
Desde já agradecemos aos nossos patrocinadores, parceiros e apoiadores:
Megazoo patrocinadora máster.
Vetlima patrocinadora platina.
Vetnil patrocinadora das caixas de transporte e uniforme.
Protein Pássaros patrocinadora prata, crachás.
Alegro Hotel by Tauá – hotel oficial da FOB em 2019.
PETSA – parceira de mídia.
E Amgercal, Anilhas Capri e W. Esteves nossos apoiadores.
Temos cotas de patrocínio disponíveis, solicite o plano comercial pelo e-mail
federacaoob@uol.com.br ou pelo whatsapp 11 97589-7767 ou 17 99101-8324.

OBJO
Curso de Canaricultura
O 12º Curso de Canaricultura acontece dias 4 e 5 de maio, em Goiânia, Goiás. Promovido pela
SOGO – Sociedade Goiana de Ornitologia, com o tema Formando Criadores – Canários de Cor e
Porte.

Esse ano, juntamente com o curso, acontece um concurso baby show e os próprios alunos
participarão do julgamento das aves. Cada inscrito também receberá um Manual de
Julgamento do segmento escolhido.
Inscrições até o dia 20 de abril pelo site www.sogogoias.com.br e mais informações com
Reginaldo 62 99207-7499 e José Neto 62 99343-7757.
Apoio Vetnil, Pássaro Nobre, Penna Firme e Canaryland.

INTERNACIONAL
Mundial
O Brasil não participará com aves do Mundial da Argentina 2019, mas enviará representante
da FOB para prestigiar o evento.
Atendendo a convite enviado pela COM – Confederação Ornitológica Mundial, a FOB participa
de reunião em Buenos Aires, dia 30 de março.

