federacaoob@uol.com.br
Federação Ornitológica do Brasil
11 4524 4403
Boletim FOB nº 41 – 30 de setembro de 2019

Primeira reunião de diretoria da FOB, após o 68º Campeonato Brasileiro, ações de divulgação da criação doméstica de aves em
escolas e universidades e outros temas, acompanhe aqui.
INSTITUCIONAL
Reunião

Aconteceu dia 24 de agosto, na sede da Federação, em Itatiba, SP, a primeira reunião da Diretoria FOB, que contou também com a
presença de conselheiros e criadores. Foi apresentada a análise do Brasileiro 2019 sob o ponto de vista nanceiro e administrativo.
O resultado nanceiro foi apurado em contabilidade própria e cada uma das entradas e despesas poderá ser consultada pelo
Conselho Fiscal ou clube que desejar.
A análise administrativa - “O objetivo principal foi o de proporcionar as melhores condições a todos os participantes do
Campeonato e acreditamos que tivemos um saldo positivo. Já ao nal do evento visualizamos diversas oportunidades de
melhorias, as quais pretendemos implementar para os próximos anos. E com esta losoa, pedimos a vocês criadores, que se
houver algum ponto a ser melhorado, colabore com suas sugestões”, convida Mario Simões, presidente da FOB, no editorial da
próxima edição da revista Brasil Ornitológico, nº 116. Envie sua sugestão para a FOB pelo e-mail federacaoob@uol.com.br –
coloque no assunto do e-mail: Brasileiro 2020.
Anilhas a laser
Foi instalada na fábrica de anilhas, dia 19 de setembro, a nossa
primeira máquina de gravação à laser, que permitirá um incremento de
produtividade e qualidade na produção e, o mais importante, sem
qualquer ônus ao criador.
Iniciaremos a produção com este equipamento, em fase de testes
ainda, para a anilhas 3,0, provavelmente, a partir de outubro. E tão logo
os ajustes estejam prontos, passaremos para as outras bitolas,
respeitando o esgotamento do estoque de anilhas de gravação
mecânica.
Estimamos que a produção de anilhas gravadas à laser esteja
completamente implementada a partir de maio de 2020.
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Abinpet
Mario H. Simões, presidente da FOB, com o apoio de
Luiz Fernando dos Reis Albuquerque, conselheiro da FOB e
empresário da Megazoo, esteve reunido com José Edson
Galvão de França, presidente da Associação Brasileira da
Indústria Pet e presidente da Câmara Setorial Pet para tratar
dos assuntos legais relacionados a defesa da criação
doméstica de aves. “Esse é um passo de nosso trabalho e
esforço em defesa da nossa causa. Obrigado Luiz
Fernando pela intermediação e parceria”, agradece Mario.

José Edson da Abinpet, Mario Simões da FOB
e Luiz Fernando Albuquerque da Megazoo

Clubes
Foram aprovados onze novos clubes, conra:
1. Sociedade de Ornitologia da Região de Iracema - SORRI, sigla AU, da cidade de Cunha Porã, SC, presidente Ismael R. Tumeleiro
2. Associação Brasileira de Criadores de Agapornis - ABCA, sigla AV, de Belo Horizonte, MG, presidente Túlio Henrique de O. Reis,
3. Associação dos Criadores de Canários de Guaíra - ACCG, sigla OV, de Guaíra, SP, presidente Rogério Ribeiro,
4. Clube Ornitológico de Cafelândia – COC-PR, sigla OZ, de Cafelândia, PR, presidente Silvio Ivan Tassi,
5. Associação Ornitológica dos Campos de Cima da Serra - AOCCS, sigla OU, de Vacaria, RS, presidente João Dorione da C. Rocha,
6. Associação Ornitológica do Centro Oeste - AOCO, sigla OX, de Várzea Grande, MT, presidente André S. Jacob Gonçalves,
7. Brasil Preservando a Natureza - BPN, sigla AN, de Xambrê, PR, presidente Maria Cristina F. Julião Pessoa,
8. Associação Criadores do Brasil - ACB, sigla OT, de João Pessoa, PB, presidente Claudio R. de Oliveira,
9. Associação de Canariocultores e Exóticos da Bahia - ASSCEBA, sigla OS, de Simões Filho, BA, presidente Joilson Soares,
10. Associação Ornitológica Independente - AOI, sigla AK, de Salto de Pirapora, SP, presidente Amauri Jorge de Carvalho,
11. Clube Ornitológico Campo Grandense – COC-MS, sigla AX, de Campo Grande, MG, presidente Rosivaldo Matias da Silva.
Homenagem
A SPCC – Sociedade Passofundense de Criadores de Canários foi homenageada pela Câmara Municipal de Passo Fundo, RS, pela
passagem de seu jubileu de ouro, 50 anos de fundação, através de requerimento apresentado pelo vereador Claudio Rufa Soldá,
tendo o vídeo institucional da FOB e nosso Campeonato Brasileiro exibido no telão durante a sessão de 19 de junho de 2019.

A SPCC recebe homenagem da Câmara Municipal de Passo Fundo, RS, pelo Jubileu de Ouro
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Palestra
A ASSCEBA – Associação de Canariocultores e Exóticos da Bahia,
promoveu o primeiro encontro de sócios para uma palestra com o
criador e juiz aluno Alex Pino. Com boa presença dos associados a
ASSCEBA agradece a indicação da FOB e ao palestrante pela
apresentação.

Alex Pino, juiz aluno OBJO, faz palestra aos
sócios do recém formado clube ASSCEBA, Bahia
Divulgação
Rudimar Thome, criador da SPCC, fez
uma apresentação sobre a criação
doméstica de canários aos alunos da
pré-escola do Colégio Conceição em
Passo Fundo, RS. A apresentação
aconteceu na primeira semana de julho.
Divulgação da criação doméstica
de aves em escola infantil de
Passo Fundo, RS
Workshop
O 5º Workshop promovido pela FOB com palestras de introdução à ornitocultura aconteceu em Caxias do Sul com o apoio da SOC
– Associação Ornitológica Caxiense, e UCCS – Universidade de Caxias do Sul, com Otávio Machado Barbosa, diretor Veterinário da
FOB, sobre o tema Manejo ambiental e sanitário de canaril; com Paulo Machado, zoologista especialista em nutrição e diretor
Técnico de Operações da Megazoo, sobre Noções básicas de nutrição de canários; e Principais doenças nutricionais e metabólicas
da canaricultura pelo Prof. Dr. Guilherme A. Marietto Gonçalves, médico veterinário e biólogo; e Clínica Médica de Aves por Cleiton
G. Benetti, médico veterinário e diretor do segmento de Exóticos da FOB.

5º Workshop promovido pela FOB com palestras de introdução à ornitocultura, em Caxias do Sul com o apoio da SOC
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Campeonato Brasileiro
O 69º Campeonato Brasileiro será realizado entre os dias 8 e 19 de julho de 2020.
Entre as mudanças para 2020 está a obrigatoriedade de realizar o concurso Regional ou Aberto pelo sistema FOB.net para poder
inscrever sua ave no Brasileiro.
O regulamento completo deve ser nalizado em reunião de diretoria, provavelmente no próximo dia 12 de outubro, e será
publicado na íntegra no Anuário Ocial FOB e OBJO 2020.
OBJO
A Ordem Brasileira de Juízes de Ornitologia publicou o 3º Boletim Informativo, dia 12 de setembro, com três Propostas Técnicas
para análise e aprovação, nos segmentos de Agapornis, Exóticos e Canários de Cor, que podem ser implantadas já para 2020 se
aprovadas.
O Boletim foi distribuído por e-mail e Whatsapp pelo FOB.net para todos os contatos cadastrados e atualizados.
Se você não recebeu, atualize seu contato no sistema pelo site www.fob.org.br ,ícone do FOB.net está no canto superior direito de
sua tela.
Acesse os Boletins OBJO em www.objo.org.br
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