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INSTITUCIONAL
Reunião de Diretoria on-line
A primeira reunião de diretoria FOB on-line aconteceu dia 22 de abril, com a participação de 22 membros, entre diretores FOB
e OBJO e conselheiros. Foi uma experiência produtiva e eficiente, além de econômica. “A reunião de ontem foi objetiva e bem
menos cansativa que as presenciais”, análise de Renato Lucena.
“Achei que foi mais produtiva e todos os assuntos abordados em 60% do tempo que levamos na presencial, além da economia”,
ponderou Danilo Gonsales.
Como conclusão geral, mesmo após as restrições relacionadas a pandemia, as reuniões on-line devem ser opção para os
próximos encontros. E vamos buscar uma opção para que os presidentes de clube acompanhem como convidados.
Diretoria
Anibal Rolim – nova diretoria de Assuntos Relacionados ao Meio Ambiente
Foi criada a diretoria de Assuntos Relacionados ao Meio Ambiente, tendo Aníbal Rolim como
responsável. O objetivo é o trabalho conjunto com a diretoria Jurídica, principalmente em relação
à normatização na criação de aves exóticas.
“Obrigado pelo convite Mario. Aceitei com o animo renovado para prosseguir a luta iniciada há
10 anos, e que está longe de terminar. Com o apoio da FOB sinto-me fortalecido pela nossa
entidade e pelos demais diretores. Vamos em frente”, agradece Rolim.

Nota de Pesar
A FOB se solidariza a SOC – Sociedade Ornitológica Caxiense, e aos amigos e familiares de Duval Ravizzon pelo seu falecimento.
“Duval, durante toda sua vida, teve a SOC como prioridade, foi presidente, tesoureiro, incentivador, entusiasta da ornitologia e
em especial desse clube, presente em todas as exposições, feiras e eventos das quais era o organizador, fazia tudo que estava
ao seu alcance e contagiava os sócios a sua volta para também trabalhar em prol da SOC, coordenava a revista, o boletim
bimestral, cobrava os associados que participassem da Exposição da SOC, do Estadual, do Brasileiro, sempre queria ver a SOC
em posição de destaque no cenário nacional, abrigou o clube na sua casa por anos e no seu coração por todo sempre. Hoje
descansou, depois de meses difíceis, não sabemos como será a SOC sem seu PAI, seu “01”, desejamos que descanse ao lado
de Deus, ouvindo o trinar dos pássaros e cuide de sua amada SOC aí de cima”, homenagem publicada pela associação em sua
página no Facebook.
Anilhas
A FOB mantém o valor das anilhas congelado de acordo com a tabela do mês de março de 2020,
para as aquisições de abril e maio.
Faça seu pedido para a temporada 2020 já, procure o seu clube.
Exponline
Como forma alternativa às restrições atuais de deslocamento e convívio que estamos enfrentando, devido à pandemia do novo
corona vírus, foi desenvolvida a ferramenta “Exponline” para os criadores que desejam disponibilizar aves e para aqueles
que estejam buscando novas matrizes para introduzir em seus plantéis.
O cadastramento de aves disponíveis deve ser efetuado pelo próprio criador na área reservada no www.fob.org.br, login no fob.
net (acesso com CPF e senha) no menu Meus Dados / Exposição de Aves.
A busca de aves disponíveis é aberta ao público em geral, e está na área de acesso livre do site, na barra superior de menu,
clicando em Exponline será aberta uma tela de consulta com opção de busca por código da cor / raça / espécie (conforme
nomenclatura do Anuário), nome do criador, sigla do clube, cidade do criador ou mesmo pela descrição da cor / raça / espécie.
Participe e divulgue.
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Investimento Sustentável
FOB monta uma oficina de serralheria em parceria com um profissional do ramo para recuperar móveis, equipamentos e transformar
material de descarte em novas estantes para a área de exposições, otimizando os investimentos necessários à colocação de novas
gaiolas e expansão da oferta de acomodação de aves, gerando uma economia de R$14.300,00.
Resultado até abril:
Fabricação de 100 prateleiras com material 100% reaproveitado.
Recuperação de 60 pés de prateleira.
Fabricação de uma bancada com a madeira da demolição da casa do caseiro.

Montagem de oficina de serralheria recupera equipamentos e reaproveita material
que seria descartado na produção de novas estantes de gaiolas de exposição

Lago das Carpas

Foi promovida a recuperação e higienização do lago das carpas
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Anuário

O Anuário Oficial FOB e OBJO 2020 já está disponível
no site www.fob.org.br, no menu INSTITUCIONAL / PUBLICAÇÕES.

#desafiofob
Preocupados em trazer um pouco de distração para o momento difícil de
enfrentamento da pandemia do COVID19, promovemos um concurso de
beleza virtual de nossas aves.
Para participar bastava postar fotos de aves de sua criação no Facebook
e Instagram (@fob brasil), marcar nosso perfil e a hashtag #desafiofob.
Uma comissão, composta por 3 diretores e 3 presidentes de clube, escolheu
4 fotos e a foto mais bonita (não será necessariamente a da melhor ave) foi
escolhida por enquete em nossas redes sociais.
A vencedora, Marina Campos, do Criadouro Macam, associada ao clube ACB
– Associação Criadores do Brasil em João Pessoa, PB, ganhou um Manual
de Julgamento de Psitacídeos, a foto de seus Loris Arco-iris, publicada no
perfil da FOB no facebook, na próxima revista Brasil Ornitológico e aqui.

Loris Arco-íris (Trichoglossus haematodus) - Foto escolhida pelas redes
sociais como a melhor do #desafiofob . Parabéns Criadouro Macam
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Criador Legal
A FOB é parceira da campanha Criador Legal, idealizada por diversas entidades do setor pet, que visa combater maus-tratos aos animais
de estimação e esclarecer o papel dos criadores.
Todas as terças-feiras tem post novo nas redes sociais facebook / @Fob Brasil e instagram / @fobbrasil.

Selo da Campanha Criador Legal

Torneios Abertos e Exposições Regionais
A FOB orientou a suspensão de torneios e exposições regionais, nos meses de abril e maio, considerando a determinação de isolamento
social, como forma de prevenção a pandemia do COVID19. A decisão está fundamentada nas recomendações e determinações dos
órgãos de saúde estaduais e federal, e nossa prioridade é resguardar a saúde de toda a comunidade, atuando de maneira responsável
no combate ao avanço da pandemia.
CAMPEONATO BRASILEIRO
Data
Não ficou definido se a data do 69º Campeonato Brasileiro de Ornitologia será mantida em julho, de 10 a 18, ou postergada.
A FOB mantém um grupo de trabalho com especialistas, coordenado pelo Dr. Osvaldo Vitorino Oliveira, médico infectologista, e o
Dr. Henrique Veloso, médico cardiologista e pesquisador adjunto em Saúde Publica do Instituto Nacional de Infectologia – FIOCRUZ,
acompanhando a evolução da pandemia do novo coronavirus. O grupo tem promovido reuniões regulares, e deve voltar a emitir
comunicado em maio, tratando do assunto. A prioridade é proteger e promover a saúde de todos e seguir as recomendações das
autoridades e órgãos oficiais.
Concurso de Revistas
O Concurso de revistas de clubes, realizado durante o Campeonato Brasileiro de Ornitologia, tem novas regras, consulte o Anuário FOBOBJO online na pagina www.fob.org.br , menu INSTITUCIONAL / PUBLICAÇÕES para se informar.
OBJO
Curso de Ornitocultura on-line
A FOB e OBJO iniciaram o projeto de aulas virtuais, oferecendo mais uma alternativa de informação aos criadores. Neste primeiro passo,
as aulas serão de temas técnicos específicos de cada segmento e para isso contaremos com a colaboração do corpo de juízes da OBJO
para ministrar as palestras.
A partir de seu desenvolvimento e aprimoramento, a expectativa é de que a utilização da ferramenta possa ser ampliada para palestras
de temas relacionados a ornitologia como manejo, atualização veterinária e legislação com a participação de convidados que sejam
referência nos assuntos apresentados.
Inicialmente a programação é realizar palestras semanais (todas às quintas-feiras às 20:00), através da plataforma Zoom, com inscrições
exclusivas aos associados FOB pelo site www.fob.org.br, no fob.net. O número de participantes está limitado aos primeiros 90 alunos
que se inscreverem, por palestra. Todos os demais interessados podem acompanhar a aula ao vivo pelo canal FOB Brasil no youtube,
ou assistir quando quiserem, pois as palestras ficarão salvas na playlist Curso FOB e OBJO on-line.
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