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CANTO LIVRE
A FOB promoveu o 4º Torneio de Canto Livre no Centro de Eventos, em Itatiba, SP, dia 2 de dezembro. Participaram 24
canários domésticos de 8 criadores. Foi um evento pequeno, porém em clima muito amistoso, com a certeza de que
esta modalidade crescerá muito!”, comemora Mario.
Claudio Roberto da Silva conquistou o primeiro lugar com o canário Tijolinho, com 7min29', e terceiro lugar com o
canário Amado, com 4min20'. Marcelo Magnani de Moura Sodre cou com o segundo lugar com o canário Limão, com
5min28'.
A FOB agradece o apoio fundamental recebido da CBSA - Associação dos Criadores de Cúrio e Bicudo de Santo
André, que emprestou os marcadores de canto para o Torneio .
Essa aproximação com as associações de pássaros nativos (COBRAP – Confederação Brasileira de Criadores de
Pássaros Nativos, e FEBRAPS – Federação Brasileira dos Criadores de Pássaros) tem sido muito importante para,
juntos, conseguirmos êxito nas questões de regulação da atividade de criação de aves exóticas.
DIFUSÃO DA CANARICULTURA
Marília
Otávio Machado Barbosa, diretor Técnico Veterinário da FOB, esteve em Marília, SP, na Unimar – Universidade de
Marília, dia 23 de novembro. A universidade está estudando a implantação de um curso de extensão em ornitocultura e
ornitopatologia na grade do curso de Medicina Veterinária.
Workshop
Já estão programados dois workshops em ornitocultura para 2019.
Na UFSJ - Universidade Federal de São João Del Rey, MG dia 15 de março, e em São Paulo, capital, no início de 2019
em data e local a ser denido.
CAMPEONATO BRASILEIRO 2019
DATA
Será de 10 a 21 de julho de 2019 o 68º Campeonato Brasileiro de Ornitologia Amadora.
INSCRIÇÃO
A inscrição deve ser feita pelo próprio clube até dia 27 de junho, sendo R$ 15,00 por ave.
RETIRADA ANTECIPADA
A retirada antecipada será R$ 10,00 por ave, em todos os dias, a partir da liberação.
A partir do dia 19 de julho, sexta-feira, às 12 horas, para o criador que retirar todas as suas aves da exposição, será
cobrada comissão de R$5,00 por ave.
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PERIQUITOS E AGAPORNIS
A Federação assinou, em dezembro, um contrato de doação de mil gaiolas padrão europeu e suas estantes para
exposição de periquitos e agapornis, a custo zero. Uma parceria entre a FOB, Anilhas Capri, Coveli e Megazoo. A
contrapartida é a exposição das logomarcas das empresas nessas gaiolas.
Deixo registrado um agradecimento especial ao Jorge Pina por mais esta importante negociação”, frisa Mario
Simões, presidente.

NOTA DE FALECIMENTO
Com pesar comunicamos o falecimento de Ismael Marques Vieira, ocorrido dia 1º de dezembro em Blumenau, SC.
Ismael foi criador e apaixonado por pássaros praticamente por toda sua vida. Foi colaborador da FOB na Conferência
de Anilhas durante diversos campeonatos brasileiros. Em vida recebeu o reconhecimento da Federação através da
condecoração com uma medalha de Honra ao Mérito pelas mãos do presidente Luiz F. F. Beraldi. Deixa muitos amigos
na ornitologia.
Transmitimos a família e aos amigos nossos sentimentos pela perda.

