
Mostra reúne aves domésticas e exóticas em Itatiba 
 
8ª Feira Pet de Aves tem dezenas de canários domésticos, diamantes de gould, 
calafates e outros exóticos 
 
Canários domésticos de Porte e de Cor, exóticos como Diamantes de Gould e Calafates 

podem ser apreciados e adquiridos na 8ª Feira Pet de Aves Domésticas e Exóticas 

realizada pela Federação Ornitológica do Brasil (FOB), em Itatiba, a 87 km de São 

Paulo, no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi” localizado na Avenida 

Luciano Consoline, 1.500 (Rodovia do Contorno).  

Fica aberta todos os dias, de 8 as 12h e de 13 as 17 h, e aos sábados, domingos e feriados, 

de 9 as 15 horas, até o dia 2 de setembro. Entrada e estacionamento gratuitos. Mais 

informações em www.fob.org.br, ou pelo telefone (11) 4524-4403 ou e-mail 

federacaoob@uol.com.br . 

 

Venha fazer uma visita e leve uma ave de estimação para casa, elas podem ser uma 

fonte de bem estar e saúde.  

“Os pets estimulam o afeto, o cuidado com o próximo, deixam seu dono mais bem 

humorado e ativo. Para as crianças, os animais estimulam o toque, o lado sensorial e a 

coordenação motora”, relata Luciana Cintra, veterinária do Hospital Israelita Albert 

Einstein, o primeiro hospital na América Latina a permitir a visita de bichos de 

estimação para seus donos internados, pois os benefícios de diminuição do estresse e 

relaxamento melhoram sua recuperação. 

 

Sobre a FOB  

A Federação, com 67 anos de atuação, agrega pouco mais de 190 clubes com cerca de cinco 

mil criadores amadores de aves domésticas e exóticas, é uma entidade sem fins lucrativos. 

Estabelecida em conformidade com a legislação brasileira, orienta a criação doméstica, 

repudiando a apreensão e o tráfico de aves silvestres. 

 

Serviço 

8ª Feira Pet de Aves Domésticas e Exóticas 

De 6 de agosto a 2 de setembro 

Aberta: segunda a sexta-feira de 8h as 12h e de 13 as 17h 

  sábados, domingos e feriados das 8h as 15h 

Local: Centro de Eventos da FOB 

Endereço: Avenida Luciano Consoline, 1.500 (Rodovia do Contorno) – Itatiba 

Entrada e estacionamento gratuitos  

Informações: www.fob.org.br ou (11) 4524-4403 ou federacaoob@uol.com.br 
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