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Con�ra as pautas da primeira reunião da nova diretoria e as palavras dos presidentes.

INSTITUCIONAL
REUNIÃO
Primeira reunião da nova diretoria FOB, para o período outubro de 2018 a 2021, aconteceu no sábado, dia 20, no

Centro de Eventos, em Itatiba, SP.

Mario Henrique Simões, presidente da FOB, iniciou a reunião agradecendo e traçando diretrizes para a nova diretoria.
“Nesse momento tenho a oportunidade de agradecer pessoalmente a todos em aceitar o convite e acreditar que
podemos construir uma nova Federação. A con�ança que os clubes nos depositaram agora se transforma em
responsabilidade. Nosso objetivo deve ser a Federação e seu maior patrimônio, que são seus associados. O plano de
trabalho apresentado durante o processo das eleições será o norteador das nossas atividades, porém estaremos
abertos a novas ideias, sugestões e projetos que o complementem ou mesmo o aprimorem”.

PROPOSTA DE ANTECIPAÇÃO
A FOB enviou e-mail convidando os presidentes de clube a aderir ao pagamento antecipado da Anuidade 2019 para

novembro e a compra de um crédito equivalente a 500 anilhas de bitola até 3,2 mm que o clube poderá pedir, a qualquer
tempo entre novembro de 2018 a maio de 2019, a quantidade e bitola que desejar. O objetivo é de ajuste e retomada do
equilíbrio �nanceiro da Federação.

ANILHAS
Anilhas 2019 – cor preta: O pedido antecipado de anilhas 2019 já está liberado no sistema FOB.NET. O valor das

anilhas mantém o mesmo preço de 2018 com o acréscimo da taxa de R$ 0,50 aprovada pela Assembleia de
Representantes em julho de 2018.

Anilhas 2018: os pedidos de anilhas 2018 se encerram dia 15 de janeiro de 2019.

NOVO fob.net
A partir de 1º de novembro o fob.net está de cara nova. Todo o sistema foi redesenhado para simpli�car o acesso e a

navegabilidade, com a inclusão de uma série de novas possibilidades de controle e facilidades para o usuário.

A nova versão está dentro do site www.fob.org.br.

Acesse e faça seu recadastramento.

Para dúvidas ou solicitar o tutorial contate o suporte por whatsapp – 16 98109-3415.

ANUÁRIO
A edição do Anuário O�cial da FOB e OBJO 2019 será digital como resultado das medidas de redução de custos da

nova presidência. Será enviado, gratuitamente, a todos os e-mails cadastrados no sistema fob.net.

Faça seu recadastramento no novo sistema fob.net, acesse o novo endereço - www.fob.org.br.
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GTA
Mario H. Simões, presidente da FOB, Wagner Canhaci, diretor Executivo, e Ayr D. Gadret, Relações Públicas e diretor

Financeiro, estiveram em reunião na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo para regulamentação do novo
decreto que trata de normas para emissão de GTA. “O importante desse encontro é que pudemos iniciar uma boa
aproximação com a Secretaria”, comemorou Mario.

BRASÍLIA
Foram indicados Ayr D. Gadret e Luiz Fernando dos R. Albuquerque como representantes da FOB na Câmara Setorial

Pet, em Brasília.

TRANSPORTE AÉREO
A GOL LOG, companhia nacional de transporte aéreo, anunciou alteração de regras para embarque de animais vivos,

limitando ao embarque de dois animais, em transportes individuais, por aeronave, independente de tamanho ou
espécie, o que inviabiliza o transporte de nossas aves domésticas e exóticas para os campeonatos, exposições entre
outros eventos.

A FOB, com o apoio do Fernando F. Teixeira, já protocolou junto à GOL um pedido de revisão dos novos critérios
aplicados ao embarque de aves pet.

VETERINÁRIA
A FOB parabeniza Otávio Machado Barbosa, o nosso diretor veterinário, pela homenagem recebida do Conselho

Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais como um dos pro�ssionais de destaque do ano de 2018.

CAMPEONATOS REGIONAIS
O aluguel do Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi” para os campeonatos regionais de clube foi reduzido

para R$3,50 por gaiola pedida.

CANTO LIVRE
A FOB promove o 4º Torneio de Canto Livre no Centro de Eventos, em Itatiba, SP, dia 2 de dezembro, entrada das aves

a partir de 8 horas.

As inscrições podem ser feitas até dia 28 de novembro em , CAMPEONATOS, no valor de R$ 15,00www.fob.org.br
por ave.

Somente serão admitidas no pavilhão aves com GTA – Guia de Transporte Animal.

Regulamento completo disponível on-line em www.fob.org.br.
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CAMPEONATO BRASILEIRO 2019
DATA
Será de 10 a 21 de julho de 2019 o 68º Campeonato Brasileiro de Ornitologia Amadora.

INSCRIÇÃO
A inscrição será R$ 15,00 por ave.

RETIRADA ANTECIPADA
A retirada antecipada será R$ 10,00 por ave, em todos os dias, a partir da liberação.

OBJO
João Francisco Basile da Silva, reeleito presidente da OBJO, saudou os colegas juízes, ao presidente e ao casal

Ramalho: “Vamos trabalhar em conjunto, esquecer os ressentimentos, felizmente temos um grupo grande e disposto.
Parabéns ao Mario que conseguiu fazer uma catalisação com todos e vamos trabalhar com alegria. Temos de volta o
Celso e a Stella que estão conosco há 40 anos”. Prosseguiu direcionando a atuação das diretorias técnicas: “Vamos
manter os Manuais em constante atualização, promover a reedição dos mais antigos como o de Agapornis,
uniformizar os cursos dos segmentos. Promover campeonatos de canto livre, um sub segmento, em outras cidades.
Precisamos alterar o Regimento Interno da OBJO para permitir que grupos de discussão de rede social, como
WhatsApp, sejam o�ciais com poder de decisão”.

CURSO
Amae – Associação Mineira de Aves Exóticas, de Belo Horizonte, MG, está promovendo um curso sobre Agapornis

com a participação do diretor Danilo Gonsales de Faria e os criadores se comprometeram a participar do próximo
Campeonato Brasileiro 2019.

CONSELHOS
João Batista da Rocha, eleito presidente do Conselho Deliberativo, em sua apresentação saudou de forma especial

ao Mario pela presidência. “Estamos respirando um perfume diferente, da unidade, da motivação. Basta percebermos
a quantidade de pessoas que aqui estão, desde os mais jovens até os decanos, com o único propósito do
fortalecimento e da manutenção de todo um patrimônio físico e genético, de toda uma historia que essa instituição tem,
e daqueles que doaram não só recursos �nanceiros como tempo, e famílias que frequentaram e contribuíram
independente de em que espaço físico essa entidade estava instalada. A Federação é um ambiente de união e de
famílias. Esse é um momento de resgate”.

Takatsugu Kobayashi, eleito presidente do Conselho Fiscal, também exaltou a motivação para atuar. “Espero
colaborar com essa nova diretoria e com essa nova fase da FOB, não só como conselheiro, mas como juiz, pois o novo
ciclo que teremos será profícuo e repleto de realizações”.


