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Mario H. Simões, presidente da Federação Ornitológica do Brasil – FOB, iniciou a primeira reunião de 2019
agradecendo a presença de todos, tanto no Centro de Eventos, como online aos diretores que acompanharam a
reunião a distância, experiência implementada pela primeira vez com o objetivo de garantir a participação de todos e
minimizar o custo das reuniões.

Con�ra o calendário de reuniões e eventos FOB no site www.fob.org.br

INSTITUCIONAL
Na primeira reunião de diretoria de 2019, dia 19 de janeiro, no Centro de Eventos, em Itatiba, SP, foi apresentada a

posição �nanceira da Federação e o planejamento de �uxo de caixa. O ano de 2018 foi encerrado com saldo positivo
em conta corrente, graças aos aportes �nanceiros da Anilhas Capri e Celinha Beraldi, que serão devolvidos ao longo do
ano de 2019 sem juros. A perspectiva é de que a FOB encerre o exercício 2019 com condição �nanceira equilibrada.

Está sendo �nalizado o levantamento do custo �xo mensal da FOB, e a contabilidade será lançada independente entre
o dia a dia da Federação e o Campeonato Brasileiro, o que deve facilitar a apuração contábil que dará uma visão mais
detalhada dos resultados.

A Federação negocia com a Prefeitura de Itatiba perdão de dívida de IPTU sobre a área nova, o terreno do Pavilhão de
Estandes, contraída no período de 2015 a 2018 devido a entrave burocrático no Cartório de Registro de Imóveis
quando da anexação dos terrenos, cerca de R$ 100 mil.

AGRADECIMENTO
Mario registrou um agradecimento especial aos criadores Alessandro Godoy, Paulo César Löf, Canários Castro Lima,

Celso Villela, Fernando Teixeira, Francisco Branco, MIRO & Rafael Mussoi, Leandro Colombo Bueno, Gustavo Bissacot,
Leonardo ChiuzuliI, Cairo Frossard, Eliomar ThomazoniI, José Eduardo Villa Gobbo, Leocir Debarba, Fred Cavalheiro,
João Basile, Odair Rodrigues e Canaril Marcos Augusto que doaram canários para os leilões virtuais e ao juiz e criador
Alvaro Blasina coordenador dos eventos. Foi arrecadada uma renda extra de R$13.500,00.

LEGISLAÇÃO
Fernando F. Teixeira, diretor Jurídico da FOB, inseriu no site a aba disponibilizando toda aLegislaçãowww.fob.org.br

lista de regulamentações ativas para a criação de aves ornamentais em ambiente doméstico, e alerta aos presidentes
de clube:

ATENÇÃO - Informamos que é muito importante o acompanhamento a nível municipal, através do site da Câmara de
Vereadores, dos Projetos de Lei que estejam em tramitação.
A FOB recomenda, a cada 60 dias, entrar no site da Câmara Municipal de sua cidade a �m de efetuar a pesquisa.
Sugerimos nessa busca colocar as palavras chaves: CRIAÇÃO, ANIMAIS, AVES, CÃES, pois, caso tenha algum
Projeto em tramitação que restrinja a nossa atividade, é mais fácil fazer um trabalho para reverter a situação antes
que seja votado e aprovado.
A FOB também coloca o seu departamento jurídico à disposição dos clubes para qualquer orientação a respeito de
leis, normativos e projetos de lei que envolvam o seguimento ornitológico.

Teixeira também criou um grupo de pro�ssionais, sendo advogados criadores de canários e ou que atuam
independente, para acompanhamento da legislação nacional, estadual e municipal, para a constante atualização da
página e esclarecimento aos clubes.

Consulte o site da FOB, menu LEGISLAÇÃO e para dúvidas pode fazer contato em ffteixeira@onda.com.br
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MAPA
A FOB participou de workshop do MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, realizado em

dezembro em Cananeia, SP, junto às instalações do quarentenário o�cial do Ministério em São Paulo. Estavam todos os
técnicos dos principais aeroportos do Brasil que recebem �uxo internacional. Entre os objetivos está a eliminação do
trá�co de aves e estimular a iniciativa privada a construir quarentenários.

A participação no evento foi importante contato para aproximação entre a Federação e o Mapa, facilitando futuras
parcerias.

Para construir um quarentenário é preciso seguir normatização técnica rigorosa, deve estar localizado em área
isolada, além de uma série de outras exigências que tornam inviáveis esse investimento pela Federação por enquanto.

Fernando F. Teixeira acompanhou a última reunião da Câmara Técnica de Biodiversidade do Conama, realizada em
dezembro, em Brasília, DF. O próximo evento será em 14 de fevereiro.

Canal FOB
A Federação programa desenvolver vídeos com abordagem técnica para o criador iniciante e para o criador

experiente.
E uma abordagem institucional focada na apresentação da FOB.
Acompanhe nosso canal no youtube – FOB Brasil, e con�ra alguns vídeos de campeonatos brasileiros.

CLUBES
Sorteio
Mario agradeceu aos clubes que aderiram à compra antecipada de anilhas e pagamento de anuidade, principalmente

pela compreensão do momento difícil que a FOB está passando.
Aderiram a campanha 18 clubes e os ganhadores foram: SOAM – Sociedade Ornitológica da Alta Mogiana, ACCRP –

Associação de Criadores de Canários de Ribeirão Preto, UICC – União Independente de Canários, CCAL – Criadores de
Canários do Litoral e AMOR – Associação Mato-grossense de Ornitologia. Todo o procedimento do sorteio foi
acompanhado por presidentes de clube da região e convidados que estavam na reunião da Diretoria.

O destaque no kit sorteado é o jogo completo de Manuais de Julgamento OBJO-FOB, Canários de Cor, Canários de
Porte, Canários de Canto, Exóticos, Agapornis, POAs e Psitacídeos, além da camisa polo, caneca em acrílico,
chaveiro, caderneta, porta documento e maleta.

Novo
Foi aprovado o Clube Carduelis Brasil – CCB, com a sigla OP, de Ipeúna, SP, Reginaldo Sereno é o presidente.

Regionais
Os campeonatos regionais realizados no pavilhão da FOB deverão assegurar normatização rigorosa, principalmente

em relação a GTA – Guia de Transporte Animal, que será comunicada a todos os clubes, e principalmente aos clubes
que já reservaram o pavilhão FOB.

Especialistas
Os clubes especializados em raças de canários de porte estão preparando evento conjunto com apoio da FOB e

patrocínio da Amgercal, o Brasil Open de Clubes Especialistas de 24 a 26 de maio, no Centro de Eventos da FOB, em
Itatiba, SP. São organizadores os clubes de Gloster, Raça Espanhola, Fife Fancy, Lizard e Arlequim Português.

Concomitante ao evento, dia 25 de maio, acontece a reunião técnica de juízes de Porte.
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Canário de Canto
O recinto de exposição e julgamento dos canários de canto no Centro de Eventos da FOB será reestruturado com a

implantação de sala de convivência para os criadores, sala de alojamento dos conjuntos, área restrita e auditório com
transmissão ao vivo do julgamento, graças a uma parceria da FOB com a Amgercal que patrocinará a reforma e
nomeará o recinto como “Sala de Canários de Canto Amgercal”.

Workshops
A Federação realiza workshop com noções básicas de canaricultura com o apoio da Anilhas Capri e Megazoo em

Minas Gerais e em São Paulo.
Dia 15 de março – na UFSJ, Universidade Federal de São João Del-Rei, auditório do Campus Tancredo Neves, com

entrada gratuita. Mais informações e inscrição com Otávio M. Barbosa, fone 32 98434-0993.
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.

CAMPEONATO BRASILEIRO
Gaiolas
Está de�nida a adequação de gaiolas para o segmento de POAs: são 1.100 gaiolas especiais e as estantes

correspondentes patrocinadas pela Capri, Avitrin e Megazoo.
Para o segmento de canários de Porte serão adquiridas 700 novas gaiolas especí�cas para as raças pequenas, em

substituição as gaiolas de canários de cor que serão remanejadas para suprir os novos estandes criados no pavilhão
comercial.

Montagem
Os preparativos do centro de eventos para o Campeonato Brasileiro 2019 devem iniciar em março.

Proposta de Inscrição Garantida
A FOB recebeu uma sugestão de oferecer algumas vagas com inscrição livre, mediante o pagamento de taxa de R$

50, para os segmentos que necessitam de concurso regional classi�catório com o objetivo de acelerar a
reestruturação �nanceira. Para aprovar tal sugestão foi preparada uma proposta denominada – Consulta FOB:
Inscrição Garantida - com as regras para a aquisição das vagas que foi encaminhada para os emails dos presidentes e
administradores de clubes cadastrados no sistema fob.net.

Cada clube deve consultar seus associados e se manifestar o�cialmente a favor ou contra a posposta pelo e-mail
federacaoob@uol.com.br, até dia 1º de fevereiro.

Se 2/3 dos clubes que se manifestarem forem a favor da Inscrição Garantida, a proposta será implantada já para o
campeonato brasileiro de 2019 em caráter excepcional.

Procure o presidente de seu clube para conhecer a proposta na integra e votar.

Patrocínios
As cotas de patrocínio para o 68º Campeonato Brasileiro já estão disponíveis. Temos desde cotas exclusivas até

patrocínio pontual, como crachás e canecas. Faça contato e reserve a sua, telefone 11 4524-4403, ou
federacaoob@uol.com.br.
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INTERNACIONAL
Mundial do Hemisfério Norte
O 67º Campeonato Mundial de Ornitologia da COM – Confederação Ornitológica Mundial, no Hemisfério Norte

aconteceu de 3 a 14 de janeiro em Zwolle na Holanda. Resultados em https://com.mondial2019.nl/en/documents/
Durante o evento Carlos Fernando Ramôa foi reeleito presidente da COM e Roberto Rossi reeleito presidente da OMJ

– Ordem Mundial de Juízes.
O Campeonato Mundial de 2020 será em Portugal.

Mundial do Hemisfério Sul
O Campeonato Mundial do Hemisfério Sul 2019 será na Argentina. O custo da participação do Brasil gira em torno de

R$50 mil, portanto a FOB ainda avalia se poderá participar e a liberação do criador para participar individualmente.

OBJO
As reuniões técnicas do segmento de canários com o intuito de reciclar e uniformizar os critérios de julgamento para

a temporada 2019 foram agendadas para dia 27de abril – canários de Cor, e dia 25 de maio – canários de Porte.

Prova de Juiz
As inscrições para realizar a prova para juiz aluno OBJO-FOB já estão abertas e se encerram dia 1º de março. Faça

contato pelo e-mail objo@uol.com.br federacaoob@uol.com.brou , ou pelo telefone 11 4524-4403.

Curso de Canaricultura
O 12º Curso de Canaricultura, com o tema formando criadores, será realizado pela SOGO – Sociedade Goiana de

Ornitologia, dias 4 e 5 de maio, em Goiás, GO.

Exóticos
O Manual de Julgamento de Tarins está em fase de estruturação de conteúdo e seleção de imagens, sob a

responsabilidade de Alexandre Assis Pereira e Fabio Chanes com coordenação de João F. Basile da Silva, presidente da
OBJO. A meta é que esteja pronto para o 68º Campeonato Brasileiro em julho.

Psitacídeos
Foi aprovada a modi�cação da bitola da anilha de calopsitas de 5.0 para 5.5mm, após consulta a criadores e

assessoria técnica.
Está con�rmada a permissão para concorrer no 68º Campeonato Brasileiro, em julho, as aves de criadores

comerciais que não possuem anilha FOB, a normatização está rigorosamente descrita no Regulamento do
Campeonato Brasileiro publicado o anuário O�cial FOB e OBJO 2019.

Andrey Naves está preparando workshop sobre psitacídeos com palestras sobre legislação, conservação, e a meta
de criar grupos de trabalho para normatizar padrões e julgamento.
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