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INSTITUCIONAL

Primeiro ano

Para marcar um ano a frente da gestão da FOB, Mario H. Simões, presidente, Ubiratan Gross Alencastro, vice-presidente, e 
Wagner José Canhaci, gerente Executivo, publicaram carta aberta aos clubes e associados FOB. Confira:

“Completamos um ano de gestão da FOB e consideramos importante, neste momento, uma atualização da situação financeira 
da Federação. 

Como todos ou a grande maioria sabe, no dia 1º de outubro de 2018, quando assumimos a direção da Federação havia um 
saldo negativo na conta garantida do Bradesco de R$ 403.000,00 com vencimento em 15 de outubro do mesmo ano, sem 
tempo hábil para registro da ata de posse da nova diretoria (em Itatiba o prazo estimado pelo cartório é de 21 dias úteis), ou 
seja, sem nenhuma possibilidade de renovação desta conta. Cabe frisar que o banco ofereceu uma prorrogação do prazo de 
vencimento desta conta garantida por mais 15 dias, dependendo unicamente do aceite do presidente do exercício encerrado, 
o que foi negado pelo mesmo. Conseguimos essa renovação apenas no dia 5 de novembro ficando sem pagar funcionários e 
fornecedores por 20 dias. 

Além da conta garantida havia alguns compromissos, como por exemplo, pagamento da revista BO, compra de blanks de anéis, 
parcela do financiamento dos elevadores, etc, que perfaziam mais aproximadamente R$ 150.000,00. 

Havia um buraco no caixa de aproximadamente R$ 553.000,00, sem contar ainda que o IPTU dos anos 2016, 2017 e 2018 não 
haviam sido pagos e o repasse de porcentagem da venda de anilhas às Federações Gaúcha e Catarinense não vinha ocorrendo 
desde 2016.

Passado um ano, contando com a importante colaboração e compreensão dos senhores, de nossos parceiros comerciais e 
principalmente do desprendimento, atenção e confiança da Sra. Bernarceli Beraldi, estamos hoje com todas as nossas contas 
em dia, não devemos mais nada ao banco exceto ao BNDS os elevadores e o parcelamento do IPTU. 

Realizamos ainda muitos investimentos físicos que todos puderam presenciar, como a reforma da sala de canto clássico, a aqui-
sição de novas gaiolas para raças específicas de canários de porte e por último a máquina de gravação à laser. Isto tudo sem 
deixar de investir no motivo principal da Federação, os criadores. Reduzimos o valor das inscrições das aves para o campeonato 
brasileiro 2019 de R$16,50 para R$15,00, aumentamos substancialmente a quantidade de cursos e workshops oferecidos aos 
criadores, aprovamos a taxa federativa (anuidade única) que estará vigente a partir do próximo exercício, retomamos as reuniões 
técnicas de juízes, revitalizamos os canais de comunicação e divulgação da Federação e temos trabalhado intensamente nos 
assuntos político-jurídicos em defesa de nossa atividade, que demandam um considerável investimento financeiro. 

Estamos preparados para o fluxo de caixa negativo durante os meses de novembro a fevereiro mantendo todos os compromis-
sos já firmados e programando uma série de melhorias que temos que oferecer aos criadores, como por exemplo, o lançamento 
das vídeo-aulas da OBJO que serão disponibilizadas gratuitamente aos criadores, a expansão do Brasil Open de Clubes Espe-
cialistas, a formação de uma comissão veterinária composta por profissionais de grande experiência que tem como objetivo a 
elaboração de protocolos orientativos aos criadores e a criação da biblioteca ornitológica virtual, sem contar com mais inves-
timentos físicos necessários, todos pensados para melhorar as condições de estadia de nossas aves e também dos criadores. 

Todo sucesso obtido não é mérito exclusivo de uma ou duas pessoas, ele é resultado do empenho e dedicação de uma diretoria 
e Conselhos comprometidos com a Federação e com a ornitologia e que pensa antes de tudo no bem estar coletivo. E embora 
tenhamos apoio da esmagadora maioria, esta carta também é uma resposta a alguns poucos que nos intitularam oportunistas, 
covardes e inexperientes. 

Finalizando, gostaríamos de agradecer toda ajuda, apoio e confiança dos senhores. Sabemos que nossa responsabilidade é 
grande, mas também temos certeza de que todo desafio é possível de se concluir quando temos um grupo que nos apoia e nos 
incentiva a trabalhar, como vocês fazem. 

Muito obrigado. Grande abraço a todos.” 
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Recesso

Iniciaremos férias coletivas dia 23 de dezembro, com retorno as atividades dia 6 e janeiro.

Pedidos de anilhas feitos até o dia 13de dezembro serão postados até o dia 20 de dezembro, pedidos posteriores serão reto-
mados após dia 6 de janeiro.

O sistema FOB.net estará em funcionamento, porém sem o suporte online. 

Encontro Técnico

Os diretores FOB dos segmentos de canários, Canto, Davi Coutinho, Cor, Leonardo A. P. Monteiro, e Porte, Antonio Carlos Lemo, 
Exóticos, Cleiton G. Beneti, Agapornis, Danilo Gonsales de Faria, Psitacídeos, Andrey Naves, se reuniram com o presidente da 
FOB, Mario H. Simões, presidente da OBJO, João F. Basile da Silva e com o gerente executivo, Wagner J. Canhaci, para definir 
o fechamento do regulamento do Campeonato Brasileiro 2020 e as necessidades de cada segmento. O encontro aconteceu em 
Itatiba, SP, no Centro de Eventos da Federação, dia 12 de outubro.

Fob.org

Conforme aprovado na Assembleia de Representantes, em julho de 2019, a partir de novembro de 2019 começou a venda de 
anilhas do ano de 2020 e iniciou a aplicação da taxa federativa. Pontos a serem ressaltados: 

1. Valores das anilhas devem ser consultados com seu clube que já recebeu a tabela.

2. A taxa federativa será única por associado (substitui a antiga assinatura de revista Brasil Ornitológico), portanto aquele 
que é sócio em mais de um clube pode efetuar o pedido de anilhas, por qual clube preferir ou por todos, após o clube 
que recebeu o pagamento, repassar a Taxa Federativa para a FOB. 

3. Todos os associados que assinaram a revista Brasil Ornitológico até o dia 30/06/2019 precisam quitar a taxa federativa 
para solicitar anilhas de 2020, já os associados que efetuaram ou renovaram a assinatura da revista Brasil Ornitológico 
após 01/07/2019 terão desconto de 50% no valor da taxa federativa e deverão quitar a mesma para solicitar anilhas 
2020. Esta é uma condição exclusiva do ano de 2020, para que a partir de 2021 todos estejam na mesma situação, 
fazendo com que o período de validade da taxa federativa seja de Janeiro a Dezembro de cada ano. 

4. Foram atribuídas 3 categorias para os associados de clubes da FOB, são elas: INICIANTE (aquele que nunca foi cadas-
trado no sistema), NÃO COMPETIDOR e PADRÃO. A atribuição no sistema se o associado pertence a categoria Não 
Competidor ou Padrão é de responsabilidade do clube, mas se for sócio em mais de um clube tem que 
pertencer a mesma categoria em todos eles. 

Conheça cada categoria:

INICIANTE: é aquele que nunca foi cadastrado no sistema FOB.NET. No momento de seu cadastramento, 
feito pelo clube, o criador será registrado automaticamente como Iniciante. Ele pode ser sócio em mais de um clube, 
mas sempre na mesma categoria, isto é, INICIANTE em todos os clubes e, terá os incentivos de desconto de 50% na 
Taxa Federativa e crédito de 20 anilhas (para um único clube que for sócio), podendo ser utilizado em qualquer época 
do ano. O sócio iniciante pode usufruir de todos os direitos do PADRÃO.

NÃO COMPETIDOR: pode ser sócio em mais de um clube, mas sempre na mesma categoria, NÃO COMPETIDOR. 
Incentivos: terá desconto de 50% na Taxa Federativa e direito de solicitar até 50 anilhas com desconto de 30%. Nesta 
categoria, o associado não poderá participar de qualquer concurso promovido pela FOB, exceto os Torneios de Canto 
Livre; 
PADRÃO é o sócio atual, igual a forma que já é aplicada na FOB. 
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Atenção - importante finalizar o recadastramento dos associados. Atualmente ainda temos 30% dos associados não recadas-
trados, muito desse número se deve ao fato de que os clubes não estão passando os associados para a situação de INATIVO. 

“Pedimos também a compreensão de todos neste período de aplicação das modificações. O sistema do FOB.ORG foi pensado 
e discutido para que funcione da melhor maneira possível, porém ainda poderemos ter a ocorrência de algumas inconsistências 
que não previmos, e estaremos disponíveis para atender e solucionar”, salienta Marco A. Migliati, diretor de Informática da FOB. 

Qualquer dúvida poderá ser sanada no suporte online de segunda a sexta das 9h às 12h e das 14h às 17h. 

CLUBE EXPOSITOR

Em 2020 os clubes que cumprirem as regras de Clube Expositor podem receber os benefícios:

1. Desconto de 10% no valor das anilhas durante todo período do ano subsequente à realização da exposição.

2. Desconto de 10% no valor das inscrições das aves do clube no Campeonato Brasileiro do ano subsequente à 
realização da exposição;

3.  Isenção da taxa de convocação dos juízes para o campeonato regional oficial no ano subsequente à realização 
da exposição;

4. Sorteio entre os clubes participantes de uma isenção de Anuidade do ano subsequente à realização da exposição.

Legislação

Ultimamente temos nos deparado com uma série de projetos de Lei (nas esferas municipal, estadual e federal) que podem ter 
efeitos negativos sobre a atividade da criação doméstica de aves e outros pets. O grupo de trabalho jurídico da Federação, sob 
a coordenação do diretor Fernando F. Teixeira, tem atuado oferecendo orientações e municiamento de informações aos clubes, 
e tem alcançado algumas vitórias, como em Belo Horizonte, quando o PL 253/2017 foi vetado pelo Prefeito em 11/03/2019. 
Londrina – PL 060/2017 – exclusão da restrição em relação à criação e comercialização dos pássaros, foi retirada da pauta até 
o dia 18/11/2019. E em Florianópolis – PL 1765/2019 – foi arquivado em 05/08/2019. 

“A atuação da FOB não está restrita a este trabalho, nosso objetivo continua sendo a elaboração de uma regulamentação coe-
rente com nossa realidade e que proporcione segurança jurídica a todo criador de ave exótica. Para isso temos buscado diver-
sos caminhos e ainda investiremos esforços políticos, jurídicos e financeiros para obtermos êxito nesta demanda”, esclarece 
Teixeira.

O grupo tem feito contatos com políticos e lideranças em Brasília, como os deputados: Darci de Matos (PSD/SC), Marcel Van 
Hattem (Novo/RS), Greyce Elias (Avante/MG), Capitão Augusto (PL/SP), Santini (PTB/RS), Alceu Moreira (MDB/RS) e Lucas 
Redecker (PSDB/RS).
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Dia 30 de outubro, Fernando Teixeira e os criadores 
Anibal S. Rolim e Fernando P. Pedro, representando 
a Federação, foram recebidos pelo presidente do 
IBAMA, Eduardo Bin, para a discussão de assuntos 
relacionados à legislação da criação doméstica de 
aves. 

Dia 7 de novembro, Wagner J. Canhaci, gerente 
executivo da FOB, acompanhado de Rubens D. 
Torres e Alcimar, presidente e vice do UCCC, e do 
Zelão, todos de Campinas, estiveram reunidos com 
o secretário de Meio Ambiente de Campinas, Rogé-
rio Menezes, com Paulo Anselmo N. Felippe, diretor 
do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal 
- DPBEA, e com o vereador Luiz Rossini (PV/SP), 
líder do Governo na Câmara Municipal, para tratar 
da iniciativa de proibir a criação e comercialização 
de animais em Campinas, visando extinguir um 
parque ecológico da cidade e combater os maus 
tratos e a objetificação animal. Como saldo positi-
vo, após esclarecimentos, as autoridades definiram 
por fazer um projeto de regulamentação em relação 
ao assunto e a FOB foi convidada a contribuir em 
seu conteúdo.

Os clubes de Santos, SP, CCCS, pelo presidente 
Marcelo M. M. Sodré, e COLP, pelo presidente Jor-
ge Luiz Santana, têm atuado sistematicamente na 
luta contra o Projeto de Lei Municipal que proíbe a 
comercialização de animais na cidade. 

Se quiser saber mais sobre a atuação da diretoria jurídica e do grupo de trabalho consulte o relatório “Atualizações Grupo de 
Trabalho Político-Juridico”divulgado pela FOB, no final de outubro. Se não recebeu, solicite o documento pelo e-mail 

federacaoob@uol.com.br 

	
Brasília,	30	de	outubro	de	2019	

	

A	 FOB	 esteve	 hoje	 representada	 pelo	 seu	
diretor	jurídico	Dr.	Fernando	F.	Teixeira	e	pelos	
Drs.	 Aníbal	 Rolim	 e	 Fernando	 Pinheiro	 Pedro	
em	audiência	agendada	 com	o	Presidente	do	
IBAMA,	Eduardo	Bin.		
Uma	 reunião	muito	 produtiva	 na	 qual	 foram	
debatidos	 assuntos	 relacionados	 à	 legislação	
da	criação	de	aves	domésticas	e	exóticas	e	que	
esperamos	que	traga	resultados	positivos	num	
futuro	próximo.	

Reunião com Eduardo Bim, presidente do IBAMA

Encontro de representantes da FOB com autoridades de 
Campinas sobre a regulamentação de criação e comercio de animais

mailto:federacaoob@uol.com.br
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Palestra

Dia 20 de outubro, aconteceu mais um encontro dos criadores de agapornis em Belo Horizonte, com duas apresentações: Como 
Preparar as Aves para Campeonato, com Danilo Gonsales de Faria, diretor de agapornis da FOB, e Planejamento e Gestão do 
Criatório, com Carlos Alexandre, criador de canários. 

Danilo Gonsales também divulgou a criação doméstica de agapornis em canal de web TV de Santo André, você pode conferir a 
entrevista no facebook na página da TV Grande ABC.

Divulgação

Durante o segundo semestre de 2019, alguns criadores, juízes e presidentes de clube fizeram divulgação da criação doméstica 
de aves em escolas e instituições. Aqui destacamos algumas:

Vagner V. Bigliardi, juiz FOB-OBJO, já promoveu pelo menos 3 palestras sobre a ornitocultura em Pelotas, RS.

Odair Rodrigues, juiz FOB-OBJO, falou sobre Animais Domésticos em uma escola de educação infantil – CEI Fátima Hamud 
Nakad, em Birigui, SP, para um público de crianças de 1 a 4 anos, dia 23 de agosto.

Adriano Stein, presidente da SOAT – Sociedade Ornitológica de Alto Taquari, também fez palestra em uma escola de educação 
infantil em Santa Cruz do Sul, RS.

Danilo Gonsales e Carlos Alexandre fazem palestra em encontro de criadores de agapornis em Belo Horizonte

Odair Rodrigues fala sobre animais domésticos para crianças de 1 a 4 anos  Juliana, Renata, Odair e 
Bethânia em palestra em 

Birigui, SP
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Fernando Chies, presidente da SOE – Sociedade Ornitológica Erechinense, promoveu a vista de escolas de educação infantil na 
exposição anual do clube, entre os dias 2 e 16 de junho, em Erechim, RS.

Cleiton G. Benetti, diretor de Exóticos da FOB, e Edgar Crippa, presidente da SOC, 
promoveram palestra sobre a ornitocultura em clube ornitológico novo, a AOCCS 
de Vacaria, RS. Cleiton também participou da semana acadêmica da medicina ve-
terinária, da Universidade de Caxias do Sul, com a palestra: Medicina Veterinária na 
Ornitologia – análise de mercado, manejo, nutrição, sanidade e áreas de atuação.

A FOB agradece a todos pela iniciativa importantíssima para nossa atividade, como 
divulgação e informação como melhor forma de combate ao preconceito. E informa-
mos que estamos trabalhando em um material próprio para apoio a essa divulgação, 
que deverá ficar pronto no inicio de 2020.

Campeonato Brasileiro

O 69º Campeonato Brasileiro será realizado entre os dias 8 e 19 de julho de 2020.

Foi escolhidA a logomarca em votação pelas redes sociais da FOB, no facebook e 
instagram, no endereço @fobbrasil.

O valor da inscrição permanece o mesmo de 2019, R$ 15. 

E o Plano Comercial já está pronto, faça contato com a FOB para consultar e adquirir a 
sua cota. 

Sociedade Ornitológica Erechinense recebe escolas infantis em exposição anual

Cleiton Benetti, João Doriane e
Edgar Crippa em palestra de
clube novo de Vacaria, RS
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Internacional 

Mario Henrique Simões, presidente da FOB, e Fernando F Teixeira, diretor Jurídico, ambos juízes COM-OMJ, participaram como juízes 
convidados na Mostra Internacional de Reggio Emilia, na Itália, em novembro.

Mario Simões, presidente da FOB,
 julgando em Reggio Emilia, Itália

Fernando Teixeira, diretor Jurídico da FOB, 
é juiz convidado na Itália

Mundial de Portugal

O Campeonato Mundial de Ornitologia do Hemisfério Norte, em janeiro de 2020, acontece em Matosinhos, Portugal. 

As aves serão julgadas entre os dias 21 e 22. O evento fica aberto ao público de 24 a 26 de janeiro.


