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INSTITUCIONAL
Assembleia online 
A Assembleia de Representantes deste ano deverá acontecer no dia 26 de setembro, de forma online, devido ao isolamento 
social. Realizada anualmente durante o Campeonato Brasileiro, a reunião não poderá acontecer de maneira presencial devido ao 
cancelamento do evento pela pandemia do coronavírus. 
A FOB definirá os mecanismos de realização virtual do encontro e divulgará a todos os convocados em breve. 

Novo diretor 

Bruno Rodrigues passou a ocupar o cargo de segundo diretor de Canários de Canto com o objetivo de 
atender as diversas demandas do segmento, junto de David Coutinho. Agora, a FOB, junto da OBJO, 
mantém um quadro completo de assessores técnicos com dois ou três diretores trabalhando em cada 
um dos segmentos.

Fortalecimento no combate da pandemia 

No fim do mês de maio, a FOB doou 300 viseiras e 8 mil garra-
fas de água de 510 ml para a Prefeitura de Itatiba. Os materiais 
serão utilizados pelos profissionais de saúde durante o combate 
da pandemia do coronavírus – as viseiras, inclusive, ajudam a 
compor o Equipamento de Proteção Individual por profissionais 
de saúde, que são a linha de frente no combate. 

Apoio 
A FOB está disponibilizando sua estrutura para auxiliar o transporte de aves entre criadores desde o dia 15 de junho. Os criadores 
têm de adotar algumas medidas para usufruírem do auxílio: como agendar previamente, apresentação de GTA para acesso ao 
Centro de Eventos, passar por uma triagem de temperatura corporal e saturação de oxigênio, não realizar comércio de aves e 
evitar aglomerações. 
O agendamento está disponível para os períodos: 
- 01 a 05 de julho,
- 15 a 20 de julho.
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Exponline 
A plataforma Exponline recebeu melhorias e agora permite que os usuários postem quatro fotos de cada uma das aves anunciadas. 
Acesse e anuncie – www.fob.org.br 
A Exponline foi desenvolvida para os criadores que desejam disponibilizar aves e para aqueles que estejam buscando novas matrizes 
para introduzir em seus plantéis.
O cadastramento de aves 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       Cadastro Exponline.
A busca de aves disponíveis é aberta ao público em geral.

Meu pet de penas 

Muitos clubes têm buscado informações sobre a disponibilização digital do arquivo da revista 
Meu Pet de Penas. A instituição que deseja contar com a publicação pode fazer a solicitação 
por meio do e-mail da FOB (federacaoob@uol.com.br) com informações sobre como pretende 
utilizar a revista (eventos promocionais, campanhas ou distribuições, número de exemplares, 
dentre outros), comprometendo-se a imprimir os arquivos para utilização exclusiva e restrita 
nestes eventos.  

Anilhas
Desde 1º de junho as anilhas seguem a tabela de preço original. Nos meses de maio e abril as anilhas foram comercializadas com 
desconto como incentivo aos criadores nesse período adverso, porém, visando manter o equilíbrio financeiro da FOB não é possível 
manter o benefício.
“Ao final do mês de junho faremos uma nova avaliação sobre a possibilidade de mantermos os valores da tabela de junho para o mês 
de julho”, esclarece Mario Simões, presidente da FOB, em comunicado oficial aos presidentes e representantes de clubes.

IMPORTANTE – Devido as medidas de prevenção ao COVID19, estamos operando a fábrica em regime de escala de revezamento, 
portanto o prazo entre a confirmação de pagamento do pedido e o despacho das anilhas prontas aumentou para 30 dias.

Anilhas de POAs
Após algumas considerações dos criadores de periquitos ondulados australianos em relação a possíveis traumas nas aves pelas ani-
lhas, analisamos com apoio técnico, e faremos a diminuição da altura da anilha para 3,9mm, ficando 0,6mm mais baixa que a atual, e 
será mantida a bitola de 4,3mm.
E, para 2021, em caráter experimental, as anilhas serão produzidas com bitola 4,5mm e altura 3,9mm. Em caso de aprovação a nova 
medida será oficial para 2022. 

CAMPEONATO BRASILEIRO 
Concurso para 2021 
A FOB lançou concurso para a escolha de uma logomarca que celebrará a edição 69 do Campeonato Brasileiro, a ser realizado em 
2021. Os criadores, diretores, conselheiros poderão participar propondo a criação de um logo sem necessariamente estar vinculado as 
logomarcas da FOB ou da OBJO. 
As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de julho por meio do e-mail federacaoob@uol.com.br, contendo informações
sobre o participante e com a logomarca anexa. Mais informações com o edital do concurso pode ser encontrado 
em www.fob.org.br. ou pelo e-mail da FOB.

http://www.fob.org.br
mailto:federacaoob@uol.com.br
mailto:federacaoob@uol.com.br
http://www.fob.org.br
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OBJO 
Concurso para juiz
A OBJO – Ordem Brasileira de Juízes de Ornitologia informa o cancelamento de todos os concursos para o quadro de juízes em 2020, 
bem como quaisquer progressões de juízes aspirantes ou aluno OBJO, visando à segurança de todos os juízes ou candidatos e pelo 
cancelamento do Campeonato Brasileiro de Ornitologia de 2020 que impede a avaliação de alunos e aspirantes, em decorrência da 
pandemia do COVID-19.

Curso de Ornitocultura on-line
O Núcleo de Formação Técnica FOB-OBJO mantém as aulas online 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 ficam salvas na playlist Curso FOB e OBJO on-line.
Acompanhe em nosso site e redes sociais (Fob Brasil no Instagram, Youtube e Facebook) a divulgação da programação  e inscreva-se.

Manuais 
Adquira seu Manual de Julgamento da FOB-OBJO com informações atualizadas. Além disso, o material é publicado em edição de luxo, 
com fotos coloridas, capa dura, desenhos técnicos standards, comentários e resumos. 
Os pedidos podem ser feitos diretamente na FOB e OBJO, pelo endereço de e-mail federacaoob@uol.com.br ou agora também pelo 
WhatsApp, no número (11) 97589-7767, em horário comercial.

INTERNACIONAL 
Vida longa ao Tarim 
A FOB, com o apoio do Clube Carduelis Brasil, mantém contato com a ONG venezuelana Provita, contribuindo com uma pesquisa para 
a criação em cativeiro de Tarins venezuelanos para a reintrodução da espécie na vida selvagem do país - www.cardenalito.org.ve . 
A ONG, que desenvolve diversos projetos ambientais, tem enviado à criadores de todo mundo uma pesquisa com perguntas para en-
tender o sucesso da criação da espécie em outros países. 

Convidamos os criadores da espécie a acessar o link - “pesquisa sobre Tarins” , para preenchimento das informações solicitadas que 
serão de grande importância para todos.

http://www.fob.org.br
mailto:federacaoob@uol.com.br
http://www.cardenalito.org.ve
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Gls9XTZQhxfzzeWw5ZsDF8eI716b18irAWPhA-B5de3uxQ/viewform
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