Boletim FOB nº 43 – Fevereiro de 2020
INSTITUCIONAL

Primeira reunião
A primeira reunião de diretoria FOB aconteceu dia 15 de fevereiro, no Centro de Eventos “Luiz Fernando Fachini Beraldi”, em
Itatiba, SP, com a presença de alguns associados e presidentes de clubes, como Bruno Rodrigues, José Carlos Giudice, Julio
Yoti Matsumoto, Maurício da S. Floriano, Alexandre Assis Pereira e Vinícius K. J. Folador.
Diretoria
Luiz Carlos Marquezani de Castro assumiu a diretoria Financeira da FOB em janeiro. Ayr Gadret acumulava as diretorias
Financeira e Relações Públicas, e pediu desligamento da diretoria Financeira, pois a sobrecarga dificultava sua dedicação às
atividades particulares.
Castro é associado SANO-SP, economista com atuação em instituições financeiras por mais de vinte anos.
“Agradeço a dedicação do Sr. Ayr, que continua em nossa diretoria exercendo a função de diretor de Relações Públicas com
sua característica competência e ao sr. Marquezani por aceitar o convite”, divulgou Mário Simões, presidente da FOB, em comunicado aos presidentes de clubes.
Anilhas
A FOB adquiriu a segunda máquina de gravação de anilhas à laser, portanto está apta a produção de anilhas com ótima qualidade e por um processo mais moderno e seguro.
Ainda há a produção de anilhas com gravação mecânica até que os estoques se esgotem.
IMPORTANTE – adquirir anilhas nos primeiros meses do ano é garantia de agilidade na produção e entrega, além do preço com
desconto. Faça seu pedido para a temporada 2020 já, procure o seu clube.

FOB compra a
segunda máquina de
gravação de anilhas
à laser
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Clubes Novos
Foram aprovados três novos clubes:
AORC- Associação de Ornitologia Amadora da Região de Celeiro, sigla BZ. De Três Passos, RS. Presidente é José Carlos
Trautenmüller.
CAEDRN - Clube dos Criadores de Aves Exóticos e Domésticos do Estado do Rio Grande do Norte, sigla BX. De Natal, RN.
Presidente é André Luiz de Oliveira Freire.
COA - Clube Ornitológico de Arapongas, sigla CV. De Arapongas, PR. Presidente é Fernando Sanches Leite.
Clube Expositor e Solidário
O Programa Clube Expositor está renovado para 2020 com novas regras. O programa estimula a realização de exposições
abertas ao público por pelo menos 3 dias consecutivos e a visita de pelo menos uma escola de Ensino Infantil ou Fundamental,
entre outras regras, para ampliar a difusão da atividade da criação doméstica de aves.
E também implanta o programa Clube Solidário com o objetivo de incentivar os clubes a promover ações sociais e solidárias
em prol de comunidades locais, entidades, órgãos públicos, etc, buscando gerar um impacto positivo associado à exposição
de nossa atividade.
A participação é optativa e aberta a todos os clubes, para consultar as regras, benefícios e premiação, e se inscrever nos
programas, envie e-mail para federacaoob@uol.com.br
Em 2019 o Clube Expositor ganhador no sorteio de anuidade grátis foi a ACAV - Associação dos Criadores do Alto Vale, de
Laurentino, SC, diferentemente do que foi publicado na revista Brasil Ornitológico, nº 117, página 39.
Concurso Regional no CE FOB
Faça contato pelo telefone (11) 4524-4403, até dia 15 de março, para realizar o concurso regional de seu clube na FOB.
Para realizar concurso regional, seja no Centro de Eventos da FOB ou outro local, é necessário o cumprimento de uma série de
exigências legais, como registrar o evento na Secretaria da Agricultura, ter responsável técnico que represente o MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, recolher taxa de aglomeração e GTA´s de retorno, entre outras providencias. A
federação é registrada como promotora de eventos e pode facilitar tanto financeira como burocraticamente o processo, portanto
caso haja interesse do seu clube em realizar o concurso na sede da FOB entre em contato com a secretaria da Federação até o
dia 15 de março pelo telefone 11 4524-4403.
Em 2020 a taxa de aluguel será de R$ 2,00 por gaiola.
Torneios Abertos
Os Torneios Abertos são uma importante ferramenta de divulgação da ornitologia e uma oportunidade de integração entre os
criadores do país, como forma de estimular a maior participação dos clubes e consequentemente aumentando a participação
dos criadores, a Federação oferece um crédito de 500 anilhas como premiação aos clubes promotores de Abertos. Entre em
contato com a FOB para receber o rol de requisitos que devem ser cumpridos, telefone 11 4524-4403 ou e-mail federacaoob@
uol.com.br.
Torneios de Canto Livre
Com a intenção de estimular a criação de canários domésticos de canto livre, fortalecer os clubes e atrair novos associados à
FOB institui regulamento para a realização de Torneios de Canto Livre pelos clubes com premiação em crédito de anilhas.
Para conhecer as regras, premiação e se inscrever faça contato pelo e-mail federacaoob@uol.com.br , para mais informações
também pode procurar Davi Coutinho, diretor de Canários de Canto, pr.davicoutinho@terra.com.br .
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Revista Brasil Ornitológico
A Federação Ornitológica do Brasil visando incentivar o desenvolvimento e a produção de
textos técnicos, divulgar informações, orientações e dicas, sob a supervisão dos diretores
dos segmentos, propõe uma gratificação de um anuncio, não comercial de meia página,
para o autor ou conjunto de autores de cada artigo selecionado e publicado. E para cada
artigo selecionado e publicado o autor ou o conjunto de autores, desde que sócio de clube
filiado à FOB, terá direito a concorrer com 1 (um) número a 1 (uma) passagem aérea para o
Campeonato Mundial do Hemisfério Norte, sendo que concorrem os artigos recebidos até
15 de setembro de cada ano a ida ao campeonato do ano seguinte.

Catálogo dos Clubes
O Catálogo dos Clubes consiste na divulgação dos resultados dos concursos Regionais, do ano vigente, em forma de coletânea, apresentados de forma padronizada para os clubes que aderirem à edição.
A proposta tem o intuito de facilitar o acesso à informação e promover a ampla divulgação dos concursos ornitológicos Brasil
afora a um custo reduzido.
Para consultar as condições, custo e aderir a publicação faça contato com a FOB pelo telefone (11) 4524-4403, até dia 30 de
abril.
Canários de Canto
Acontecem duas rodas de Canto Livre em abril.
Dia 4 no CPCCF – Centro Paulista de Criadores de Canários Frisados, em São Paulo,SP.
Dia 11 na UOVP – União Ornitológica do Vale do Paraíba, em São José dos Campos,SP.
Dias 23 e 24 de maio, no Centro de Eventos da FOB, acontece o 1º Aberto de Canário
de Canto Timbrado, com Julgamento Aula de Timbrado Espanhol, sob o comando do
juiz OMJ – Ordem Mundial de Juízes, Carlos Castellano, da Colômbia.
O evento terá julgamento comentado e palestra, dia 23, e exame OBJO, dia 24, com
inscrição livre pelo sistema fob.net, a partir de abril.
Dia 23 também tem Roda de Canto Livre, com inscrição a R$ 15.
É obrigatória a apresentação de GTA para todas as aves do evento.

POAs
Considerando a quase estagnação do segmento de Periquitos Ondulados Australianos na FOB, medida em relação ao número
de aves e criadores inscritos nos últimos campeonatos brasileiros, a Federação solicita aos presidentes de clubes que consultem seus associados, criadores de POAs, com o intuito de fornecer informações sobre os entraves, e sugestões, com justificativas, para o desenvolvimento do segmento, visando, exclusivamente, o atendimento às necessidades coletivas.
Enviar as sugestões ao e-mail federacaoob@uol.com.br
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Criador Legal
A FOB é parceira da campanha Criador Legal idealizada por diversas entidades do setor pet e visa combater maus-tratos aos
animais de estimação e esclarecer o papel dos criadores. Bem-estar animal sempre em primeiro lugar. Esta é a principal mensagem da campanha Criador Legal que, por meio da disseminação de informações, busca esclarecer o trabalho do criador de
animais, difundir a prática da boa criação e combater maus-tratos. A ação é liderada pelo Instituto Pet Brasil (IPB) em conjunto
com importantes entidades da cadeia pet como a CBKC (Confederação Brasileira de Cinofilia), a FOB (Federação Ornitológica
do Brasil), a COBRAP (Confederação Brasileira de Criadores de Pássaros Nativos) e a Anclivepa Brasil (Associação Nacional de
Clínicos Veterinários de Pequenos Animais).
“Acreditamos que todos têm o direito de escolher o pet ideal para a sua família, seja através da adoção ou compra. Independente da escolha, o bem-estar animal é a prioridade. Assim, a campanha Criador Legal reforça as boas práticas de criação de
animais de estimação e educação da sociedade sobre o tema”, resume Martina Campos, diretora-executiva do Instituto Pet
Brasil (IPB).

CAMPEONATO BRASILEIRO
Brasileiro 2020
O 69º Campeonato Brasileiro de Ornitologia acontece no Centro de Eventos, em Itatiba, SP, de 8 a 19 de julho, com a expectativa de receber 70 mil aves entre os sete segmentos difundidos pela FOB: Canários de Canto, Canários de Cor, Canários de Porte,
Agapornis, Periquitos Ondulados Australianos, Psitacídeos e Exóticos.
Plano Comercial
Já está disponível a adesão às cotas de patrocínio do Brasileiro 2020.
Megazoo é a patrocinadora Master do evento.
Vetnil e BioSuprem também já aderiram.
Reserve seu patrocínio, faça contato pelo telefone 11 4524-4403 ou e-mail federacaoob@uol.com.br .
Estandes
O pavilhão de estandes comerciais e de clubes terá nova configuração o que possibilitou a criação de 10 novos espaços, mas
mesmo assim já não há mais unidades livres, os interessados precisam deixar seu nome em lista de espera.
Investimentos
Para o Brasileiro já está programada a aquisição de 500 gaiolas tipo túnel pequena,
para acomodar os Fife Fancy. 200 gaiolas tipo jaula pequena e respectivas estantes
para os psitacídeos. E 300 novas gaiolas e estantes para o alojamento dos Canários de
Canto, no mesmo modelo das usadas no mundial da COM em Portugal 2020.
Instalação de sistema de renovação de ar no Pavilhão Comercial, e controle de estacionamento com cartão magnético ou similar.
Reforma da área de julgamento de psitacídeos, agapornis, POAs e exóticos. Também
reforma das mesas de julgamento.
Gaiola de Canário de Canto adquirida para
a Sala de Canto Angercal no Brasileiro 2020
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Concurso de Revistas
O Concurso de revistas de clubes, realizado durante o Campeonato Brasileiro de Ornitologia, tem novas regras, consulte o
Anuário FOB-OBJO online na pagina www.fob.org.br , menu INSTITUCIONAL / PUBLICAÇÕES para se informar.
OBJO
Curso de Canaricultura
O 13º Curso de Canaricultura – Formando Criadores, será nos dias 2 e
3 de maio em Recife, PE. O curso é realizado pela FOB e OBJO – Ordem
Brasileira de Juízes de Ornitologia, e organizado pela UCCIPE – União
dos Criadores de Canários Independentes de Pernambuco. Serão palestrantes em Canários de Cor os juízes Vagner Bigliardi e Edgar Crippa
e em Canários de Porte os juízes Cesar Wenceslau e Wladimir da Silva.
Durante o evento acontece também o concurso Baby Show Nordeste.
Cada inscrito recebe um Manual de Julgamento do segmento escolhido. O investimento é de R$ 200. Inscrição pelo (81) 98844-0834, com
Breno.

Reunião Técnica
Em abril deve acontecer as reuniões técnicas de Canários de Cor e Periquitos de Cor no Centro de Eventos da FOB.
O segmento de Agapornis promove duas reuniões técnicas. A primeira durante a realização da 1ª Copa ASOI de Ornitologia,
em Iporã do Oeste, SC, de 28 de fevereiro a 1º de março. E a segunda durante a Copa SOCO, em novembro.
Boletim OBJO
Foi publicado o 1º Boletim Técnico de 2020 com os resultados das apresentações e avaliações das novas mutações e raças
apresentadas às comissões técnicas da OMJ – Ordem Mundial de Juízes, durante o Mundial de Ornitologia da COM – Confederação Ornitológica Mundial, em Matosinhos, Portugal, em janeiro de 2020.
Consulte em objo.org.br ou peça uma cópia pelo e-mail federacaoob@uol.com.br
INTERNACIONAL
Mundial de Portugal
Mario Henrique Simões, presidente da FOB, e Wagner J. Canhaci, gerente Executivo, representaram o Brasil no Campeonato
Mundial de Ornitologia do Hemisfério Norte, em janeiro de 2020, em Matosinhos, Portugal. A Federação ocupou um estande e
divulgou o 69º Campeonato Brasileiro e as atividades e realizações do último ano.
Confira nas imagens alguns brasileiros que visitaram o Mundial.
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