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CONQUISTA

A AOMA – Associação Ornitológica do Maranhão conquistou para seus associados uma autorização
ambiental de fauna na SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Naturais, para a
criação de 57 (cinquenta e sete) espécies dentre aves domésticas e exóticas, sendo: tarim ou pintassilgo
da Venezuela, pintassilgo xantogastra, cacatuas, algumas espécies de agapornis, algumas espécies
de loris, papagaio do congo, algumas rosellas, red rumped, cabeça de ameixa, ring neck e demais
espécies sinalizadas no documento.
“Inicio o dia 15 de agosto de 2020 realizando um anuncio para os sócios com o sentimento de
dever cumprido! (...) Quero dizer a todos que não medi esforços para lutar pelos criadores do nosso
estado e principalmente por nossos sócios! (...), além do grande e enorme apoio da FOB, através das
pessoas do Mário Simões – Presidente da FOB e Fernando Teixeira – Diretor jurídico da FOB, a estes
ressalvo a enorme importância”, informa Ferdinand de Carvalho Nunes, presidente da Aoma, através do
Informativo nº 08/2020 da associação.
A FOB parabeniza a AOMA, através de seu presidente Ferdinand, pela importante conquista para a
ornitologia nacional.
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INSTITUCIONAL
Assembleia online
A Assembleia de Representantes deste ano está agendada para acontecer em setembro. Um parecer do Conselho Fiscal
deverá definir a data para a sua realização.
Em virtude da pandemia e as determinações de isolamento social, o encontro acontecerá de forma online. A FOB definirá
os mecanismos de realização virtual do encontro e divulgará a todos os convocados em breve.
Anilhas
A FOB tem adotado medidas diversas para solucionar o problema de atraso de entrega nas anilhas, derivado dos problemas
ocasionados pela pandemia do coronavírus na fábrica.
Foi implementado um sistema especial para a retomada gradual de produção e já com excelentes resultados e a expectativa
de que todos os pedidos sejam atendidos dentro do prazo padrão, que é de 30 dias. A fábrica já conta com quatro máquinas
de gravação à laser.
No mês de julho, foram produzidos 174 mil anéis. Nas últimas três semanas, foram fabricadas 55 mil unidades por
semana.
A FOB agradece todos os presidentes de clube e associados que se mostraram compreensíveis com este momento
atípico.

ANILHAS - despacho via Correios dia 3 de agosto

Gravação à laser – FOB adquiriu a quarta máquina

Diretoria Jurídica
No final de julho, foi iniciada negociação para contratação de um segundo escritório de advocacia com especialização
em assuntos ambientais, juntamente com o escritório já contratado, somará esforços na obtenção de uma regulamentação
compatível com nossa atividade e nossos associados.
Com o apoio da Abinpet – Associação Brasileira da Indústria de Produtos para animais de Estimação, e do Instituto Pet
Brasil, a FOB participou das tratativas para a formação da Câmara Setorial Pet do Estado de São Paulo – CSPET-SP.
“Obtivemos grande vitória com a retirada do PL 362/2020- SP, do deputado Estadual Bruno Ganem (PODE-SP), que
proibia o uso de gaiolas de reprodução no Estado”, comemora Mario H. Simões, presidente da FOB.
A retirada da propositura, pelo próprio autor, foi feita após ações articuladas das instituições que compõem a CSPET, com
o apoio do deputado Estadual Itamar Borges (MDB-SP), o projeto de lei possuía vícios de origem e inconstitucionalidades.
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Criador Legal
A campanha Criador Legal, integrada pela FOB e outras entidades do setor Pet, lançou vídeo institucional para conscientizar
a sociedade sobre a criação de bichinhos de estimação de forma responsável. Com duração de 2:28 minutos, o vídeo faz
uma síntese sobre os benefícios que um pet proporciona a seu criador e familiares, além da importância de trata-lo com
responsabilidade, amor e respeito.
Confira em nosso canal FOB Brasil no youtube.
Em setembro acontece uma live com representantes de todas as entidades sobre a Criação Responsável. Vagner V.
Bigliardi, atuante em licenciamentos, laudos e projetos do Meio Ambiente, com formação em Ciências Biológicas e Gestão
Ambiental. Juiz ornitológico pela OBJO - Ordem Brasileira de Juízes de Ornitologia, desde 2011, e criador de aves ornamentais
desde 1994, representará a FOB.
Divulgaremos a data em nossas redes sociais. Fique atento.
CAMPEONATO BRASILEIRO
Concurso para 2021
O concurso para a escolha da logomarca que celebrará a edição 69ª do Campeonato Brasileiro, de 2021, recebeu 13
propostas. Todas foram encaminhadas para a Comissão Avaliadora, formada por três membros técnicos convidados e dois
organizadores do campeonato.
Os avaliadores foram: Rodolfo Antônio Floeter, designer industrial com especialização em representação digital
tridimensional; Fabiana Biazzoto, designer gráfico com especialização em marketing digital web e mobile; Éder Souza,
membro do departamento de criação da empresa Zanoello Troféus e Medalhas; Mário Henrique Simões e Ivo Prado, pela
FOB.
Conforme estabelecido no regulamento do concurso, destas, três propostas foram classificadas pelos jurados para serem
escolhidas por voto popular por meio da plataforma digital Google Forms.
Foram 1.676 acessos entre os dias 26 de julho e 2 de agosto, tendo como vencedor Max Revoredo, associado do Clube
Canto, do Rio Grande do Norte, obtendo 849 votos.
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Comissão para Melhorias
A Federação formou a Comissão de Avaliação e Melhorias para o Campeonato Brasileiro, composta por um presidente de
clube representando cada região para atender as necessidades coletivas dessas regionais.
O primeiro encontro desta comissão foi feita virtualmente no último dia 11 de agosto. Mais informações deverão ser
divulgadas em breve.
Equipamentos e gaiolas
Já estão na Federação as novas gaiolas de canários de porte, canários de canto e psitacídeos, adquiridas no início deste
ano. Foram reformadas 300 gaiolas de POAs e confeccionados os armários para as gaiolas de Canto Clássico.
1

2

3
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1 - Gaiolas dos Psitacídeos novas
2 - Estante para gaiolas de Canto Clássico
3 - Gaiolas de POA’s reformadas
4 - Gaiolas de Canto Clássico novas
5 - Gaiolas de Porte novas, tipo Border, para diversas raças
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OBJO
Curso de Ornitocultura on-line
A FOB mantém as aulas online do Curso de Ornitologia do Núcleo de Formação Técnica FOB-OBJO, que acontece todas
as quintas-feiras, às 20h, por meio da plataforma Zoom.
O curso é voltado para os associados como uma forma de disseminar informações de qualidade transmitidas por meio de
palestrantes renomados e também apresentar todo o trabalho desenvolvido pela entidade e pelos criadores àqueles que não
têm conhecimento da importância da ornitologia para o meio-ambiente.
O novo formato das aulas, com debate por mesa-redonda, ajuda a transmitir as mensagens de maneira mais clara. “Isso
deixou a aula mais dinâmica e promoveu mais interatividade com o público, tanto do Zoom quanto do Youtube”, afirmou o
coordenador responsável Leonardo Antonio Monteiro.
Acompanhe em nosso site e redes sociais (Fob Brasil - no Instagram, Youtube e Facebook) a divulgação da programação
e inscreva-se.
As inscrições são exclusivas aos associados FOB pelo site www.fob.org.br, e o número de participantes está limitado aos
primeiros 90 inscritos 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.
DESCONTO – durante as lives está sendo divulgado um código promocional com 50% de desconto para aquisição do
manual de julgamento do segmento, fique atento.
Manuais
Estão disponíveis para aquisição os Manuais de Julgamento da FOB-OBJO com informações atualizadas. O material é
publicado em edição de luxo, com fotos coloridas, capa dura, desenhos técnicos, comentários e resumos.
Faça seu pedido por meio do e-mail federacaoob@uol.com.br ou pelo WhatsApp – (11) 997589-7767.

INTERNACIONAL
Mundial do Chile
Critérios de julgamento - Aos criadores que pretendem participar do Campeonato Mundial de Ornitologia – Hemisfério Sul,
que acontecerá no Chile, atenção para alguns critérios de julgamento que são adotados nas competições organizadas pela
COM/OMJ – Confederação Ornitológica Mundial e Ordem Mundial de Juízes.
Os canários mosaicos com fator vermelho (lipocrômicos e melânicos), asas cinzas intensos e nevados com fator
vermelho, e jaspes (intensos e nevados com fator vermelho) deverão apresentar remiges e retrizes não coloridas.
Os critérios de julgamento adotados pela OBJO continuam os mesmos e esse alerta é válido apenas para os criadores que
desejam inscrever essas cores nos futuros campeonatos mundiais.
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