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O site da FOB, , foi atualizado. Conra e atualize os dados de seu clube, inclusive com logomarca, www.fob.org.br

para congurar no novo modelo.

CANTO LIVRE
O 1º Torneio de Canto Livre de Canários Domésticos, promovida pela FOB, acontece dia 28 de abril, a partir de 9 horas 

da manhã, no Centro de Eventos da FOB em Itatiba, SP. Participe, a inscrição é livre e gratuita, faça a sua pelo 

www.fob.org.br.

CANÁRIO DE CANTO
O Manual de Canário de Canto foi nalizado e aprovado pelo diretor do segmento, Claudio Gonçalves. Está em fase de 

produção e o lançamento será durante o Campeonato Brasileiro em julho de 2018.

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 primeira fase realizada nos dia 6, 7 e 8 de abril para o segmento de Canários de Cor. O curso foi 

coordenado pelo juiz Severino J. Simões e os juízes palestrantes foram: Leonardo A. P. Monteiro, Paulo C. Löf, Edgar 

Crippa, Marcelo V. Martins, Eduardo Martins, Vagner V. Bigliardi, Rudmar L. Thomé e Marcelo Castelano de Almeida.
E nos dias 13, 14 e 15 de abril será para o segmento de Canários de Porte.

2º CICLO DE PALESTRAS OBJO - Sobre o que você quer aprender?
A OBJO está organizando um novo ciclo de palestras para o Campeonato Brasileiro 2018.
E gostaríamos da sua sugestão para selecionar os temas a serem abordados. Participe e envie para o e-mail 

objo@uol.com.br 
Ajude-nos a fazer melhor para você.

CLUBES NOVOS
Foram aprovados dois novos clubes, a Associação dos Criadores Ornitológicos do Cariri Cearense – ACOCC, com anel 

sigla ET, na cidade de Barbalha, CE. Tem como presidente Rogério Feitosa Dias.
E a União de Criadores de Canários e Aves Exóticas da Paraíba – UCCA, com anel FN e presidente Tarciano Gomes da 

Silva, na cidade de Puxinanã, PB.

MUNDIAL DO URUGUAI
A FOB conrmou a participação no 48º Campeonato Mundial do Uruguai em julho. Os custos de quarentenário, envio, 

inscrição e outros, serão da própria federação. 
O Brasil irá participar com 200 canários de Cor ou Porte, os interessados devem fazer sua inscrição pelo sistema 

FOB.net. 
A OBJO – Ordem Brasileira de Juízes de Ornitologia, irá selecionar as aves, em data a ser estabelecida, até dia 21 de 

junho para o inicio da quarentena.
O campeonato será de 27 de julho a 4 de agosto, em Montevidéu, Uruguai. 
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