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O ano de 2020 tem sido difícil para todas as áreas da sociedade brasileira. Mas a Fob, 
assim como vem fazendo em todos os anos, tem prestado um valioso serviço para seus 
associados e para o setor de criação de aves em ambiente doméstico. 

ASSEMBLEIA DE REPRESENTANTES
Confira relatório que destaca as atividades administrativas nestes últimos dois anos, dados foram 

apresentados na Assembleia de Representantes, realizada online, em 25 de setembro. 

Incentivo a clubes 
Muitos programas de benefícios aos criadores foram implantados entre 2019 e 2020. Dentre eles, 

está o estímulo aos clubes expositores, como: descontos de anilhas e isenção de taxa de convocação 
de juízes para julgamentos. 

Desconto de 30% no valor dos manuais de julgamento em compras coletivas, ou pelos clubes para 
revenda aos sócios; vinculação de pagamento a uma única anuidade do criador (taxa federativa) ao seu 
CPF; medidas de incentivo a sócios criadores não competidores e iniciantes; pagamento do repasse 
de 10% referente à fabricação de anilhas do período de 2016 a 2018 para as Federações Catarinense e 
Gaúcha. (O repasse foi suspenso em 2016 e retomado em 2019). 

Estrutura 
Para tornar este apoio mais consistente, a FOB procurou investir também na criação de condições 

estruturais. Foram adquiridas 300 gaiolas padrão europeu para o segmento de canários de canto 
(previsão de aquisição de mais 300); confecção de novos armários para canários de canto; aquisição 

Assembleia de Representantes – reunião online em 23 de setembro de 2020
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de 500 gaiolas para canários de porte de raças pequenas (totalizando 1,2 mil); aquisição de 100 novas 
jaulas para psitacídeos; reforma de 300 gaiolas para POA’s; aquisição de 30 marcadores de tempo para 
os torneios de canto livre; confecção de novas estantes para 500 gaiolas com material reaproveitado 
das sobras da fábrica de anilhas; aquisição de quatro máquinas de gravação à laser para anilhas. 

Estímulo aos criadores 
Como forma de manter a atividade de ornitologia sempre em desenvolvimento, também está 

estimulando os criadores por meio de programas como o “Adote um criador”; e o desafio “O que você 
faz por sua atividade”.

O QUE VOCÊ FAZ PELO SEU HOBBY - A FOB quer saber o que você faz pela divulgação da atividade 
doméstica de criação de aves e incentivar aqueles que de alguma maneira se dedicam e trabalham com 
ideias criativas, sejam de abrangência regional ou nacional, de motivação legal ou que tenham como 
finalidade atrair simpatizantes, formar novos criadores e associados. Basta enviar um vídeo e os projetos 
validados concorrerão a prêmios. Mais informações pelo site fob.org.br ou e-mail federacaoob@uol.
com.br, ou telefone 11 4524-4403.

ADOTE UM CRIADOR - 100 associados de clubes FOB podem se tornar criadores tutores de iniciantes 
ou simpatizantes da atividade, que não sejam filiados a clubes. Ambos terão benefícios e prêmios. São 
parceiros no programa a Megazoo e Comercial Penna Firme. Mais informações pelo site fob.org.br ou 
e-mail federacaoob@uol.com.br, ou telefone 11 4524-4403. Abaixo, algumas imagens de tutores e 
seus tutelados.

Claudio e Antonio

Adilson e Gabriel
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Cyntia e Fábio Gilmar e João

Heron e Alexandre

Heber e Reginaldo

José e Nélia

João Paulo e Marcos
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Wendel e Samuel

Sidnei e Charles

Symon e Dione

Renato e Bruno

Lucas e Nayara
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Atuação jurídica e política 
A FOB também se mantém atuante política e juridicamente, fazendo seu papel de entidade de classe 

para garantir os direitos dos criadores e clubes, além de fortalecer o setor pet, social e economicamente. 
Como base nisto, tem garantido presença constante na Câmara Setorial Pet, em Brasília; participação 

na discussão e formação da Câmara Setorial Pet Estadual, em São Paulo; busca por objetividade na 
regulamentação e leis voltadas à criação de aves junto aos órgãos ambientais e a classe politica; combate 
ativamente em projetos de lei restritivos à ornitologia; contratação dos escritórios especializados em 
direito ambiental, com clausula de êxito, Pinheiro Pedro Advogados e Trennepohl Advogados, para 
atuação em nível federal para regulamentação da atividade ornitológica, principalmente em relação a 
criação de aves exóticas. 

Atividades técnicas 
As atividades técnicas são importantes para manter o setor em desenvolvimento cientificamente, 

fortalecendo a divulgação de conhecimento sobre a atividade e as aves. 
A FOB presta um valioso serviço à comunidade de criadores e pesquisadores, incentivando a produção 

e publicação de artigos técnicos, com compensação por propagandas na revista Brasil Ornitológico e 
sorteio de viagem para visitar o Campeonato Mundial HN; promoção de cursos online na plataforma 
zoom para todos os segmentos; nova área no site “Formando Criadores”; trabalho de atualização dos 
manuais nos segmentos de canários e cor, canários de porte, canários de canto, agapornis e exóticos. 

FORMANDO CRIADORES – desde 18 de setembro estão 
no ar, pelo site da OBJO – Ordem Brasileira de Juízes de 
Ornitologia, em objo.org.br, no menu Cursos Abertos, 
aulas e atividades interativas direcionadas a criadores 
iniciantes ou aqueles que desejam reciclar e consolidar seus 
conhecimentos. A princípio foi desenvolvido um curso para 
o segmento de canários de cor, com 10 aulas, cinco já estão 
publicadas, que terão suas funcionalidades avaliadas para 
extensão futura aos demais segmentos.

Atividades sociais 
A FOB reforça sua presença junto aos criadores, clubes e ao público diverso na Internet, mostrando-se 

atuante na rede social em suas páginas de Facebook e Instagram, com o canal FOB no Youtube. Ainda 
criou programa com incentivo ao clube solidário, concedendo vantagens aos clubes que promovem 
iniciativas sociais solidárias. 

Números - Foram 17 novos clubes filiados a FOB até agosto de 2020. Os dados também demonstram 
que, até o período, 2.816 novos criadores se filiaram no quadro associativo da Federação, formando um 
universo total de 6.946 associados. 

A FOB produziu e entregou 1 milhão, precisamente 1.001.216, anilhas até dia 5 de novembro, vendeu 
329 manuais, sendo 19 de agapornis, 18 de canários de canto, 176 de canários de cor, 75 de canários 
de porte, 13 de exóticos, 19 de POAs, 9 de psitacídeos. A tabela de anilhas 2021 já está disponível para 
os clubes.
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Deliberações da Assembleia
Aprovação do Balanço Anual e orçamento para o exercício subsequente.
Para o Campeonato Brasileiro de Ornitologia de 2021 ficou mantido o Centro de Eventos da FOB, em 

Itatiba.
Aprovação do repasse de 10% da receita das anilhas adquiridas por cada uma das federações de 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Constituída a comissão de avaliação dos projetos “O que você faz pela sua atividade” com os 

presidentes: Maurício dos Santos, do ACCI de Indaiatuba; Eduardo Martinez, do COMO, de Osasco; 
Rodrigo Botelho, do ARCC, de Rio Claro, Marcos A. Zuim Moraes, do CORB, de Bauru e Saulo Manoel 
de Souza, do CBRE, clube especialista.

INSTITUCIONAL - DIRETORIA NOVA
FOB cria nova diretoria para contemplar o segmento de periquitos 

australianos de cor.
A categoria tem ganhado muitos criadores no Brasil, e demandará atenção 

específica para seu desenvolvimento. Marcos Antônio Zuim de Moraes é o 
novo diretor, presidente do CORB (Clube Ornitologico Regional de Bauru) e 
juiz aluno OBJO do segmento psitacídeos , trabalhará em conjunto com Ley 
Hamilton da Silva, juiz OBJO de POAs, que também assumirá o cargo de 
assessor técnico da OBJO para o segmento.

Marcos A. Zuim de Moraes – assume nova diretoria 
de Periquitos Australianos de Cor

CLUBES - CATEGORIAS DE ASSOCIAÇÃO
Estão mantidas para 2021 as categorias de associados Padrão, Iniciante e Não Competidor, mantendo 

também os benefícios de cada uma delas.
Salientamos que a categoria iniciante, como o próprio nome indica, é válida somente para criadores 

em seu primeiro ano de associação, no caso de criadores que se associaram em 2020 na categoria 
iniciante, para o ano de 2021 deverão optar por uma das outras duas categorias, Padrão ou Não 
Competidor.

REVISTA BRASIL ORNITOLÓGICO
Com a finalidade de adequar o calendário das publicações da Brasil Ornitológico ao período de 

vigência da taxa federativa, a próxima edição da revista, nº 121, terá como referência o período Janeiro 
- Fevereiro – Março.

Ainda considerando a queixa de alguns associados de não recebimento da revista, ainda que as 
mesmas tenham sido enviadas, estarão disponíveis duas alternativas de envio:

1 - Mala direta sem registro, modelo atualmente enviado para todos os associados, sem possibilidade 
de rastreio da correspondência e sem custo adicional.

2 - Mala direta com registro módico, modalidade que permite confirmação de recebimento da 
correspondência, porém com custo adicional de R$30,00 para as quatro edições do ano.

No momento do pagamento da taxa federativa de cada associado, o administrador do clube deverá 
optar por uma das duas alternativas oferecidas, de acordo com a escolha do associado.
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A FOB NAS REDES SOCIAIS 
O ano de 2020 tem sido especial quanto à visibilidade da FOB nas redes sociais. Dados estatísticos 

fornecidos pelo Instagram e Facebook comprovam o crescimento dos perfis em número de visualizações 
e interações de internautas. 

No Facebook, nos últimos 24 meses, tivemos um crescimento de 40% em curtidas na página, 
saímos de 11.498 para 16 mil seguidores de novembro de 2018 a 2020. Em todo o ano, são 401.895 
visualizações das ações sociais, publicações técnicas, de campanhas, dentre outras. 

Já no Instagram, foram 157.382 curtidas nas publicações mais variadas da Federação. Em termos de 
seguidores, já são 9.086 perfis conectados. 

No Youtube o canal FOB Brasil já ultrapassou a marca de 10 mil seguidores, está com 10.370, e já 
alcançou 438,8 mil visualizações. Já temos 150 vídeos publicados, sendo 143 vídeos desde abril de 
2019, mantendo a publicação de um vídeo por semana em 2019 e 2 por semana em 2020, considerando 
a série de lives promovida pelo Centro de Formação de Criadores.

FOB Filhote - Ainda no youtube, em outubro estreou o canal 
direcionado ao público infantil – FOB Filhote, com conteúdo 
à introdução das crianças na atividade de criação de aves 
em ambiente doméstico. Tem como objetivo esclarecer 
curiosidades, dúvidas, ensinar sobre a criação de aves 
ornamentais e formar mentalidades livres de preconceitos 
sobre a presença de aves domésticas e exóticas como 
pets, em igualdade aos cães e gatos, por exemplo. O canal 
conta com três vídeos, e 167 inscritos. A comunidade FOB 
deve apoiar a divulgação do canal, reproduzindo os vídeos, 
divulgando entre familiares e amigos, apresentando ao 
público infantil, para emplacarmos mais um sucesso na 
divulgação da ornitologia doméstica e exótica brasileira.

Vale lembrar que o alcance da FOB nas redes é ainda maior, já que muitas pessoas podem ser 
redirecionadas às páginas de forma relacionada aos temas sem necessariamente seguir a FOB nas 
redes. 

São Paulo e Rio de Janeiro lideram como as cidades que possuem mais interações. Em relação aos 
países, há comprovação de alcance internacional: além do Brasil, internautas da Argentina, Portugal, 
Espanha, Argélia, Itália, Colômbia, Tunísia, Iraque e México já visualizaram ou interagiram com a FOB 
em seus perfis. 

Informações até novembro de 2020.
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CRESCIMENTO DO SETOR PET 
“A FOB tem se envolvido muito para ajudar o setor pet crescer. A entidade apoia clubes e associados de 

diversas formas para compor um cenário favorável em termos de estrutura, legislação e conscientização 
sobre a criação de aves”, define Mario Henrique Simões, presidente da Federação. 

Ainda mais em 2020, que o setor comercial de pets vive um “boom”, quando as famílias se interessam 
por adotar ou adquirir animais de estimação em meio à pandemia. 

Segundo o Instituto Pet Brasil, o mercado deste setor atingiu um crescimento de 6%, tendo como 
projeção um faturamento de 37,5 bilhões até o fim deste ano. Todas as categorias de PET registraram 
altas.

As aves são o segundo pet mais presente nos lares brasileiros, perdendo somente para os cães.

AÇÃO SOLIDÁRIA 2020
Dia 3 de dezembro acontece a Live, pelo zoom e youtube / FOB Brasil, de lançamento da ação 

social online, com o objetivo de arrecadar fundos para o Lar Itatibense das Crianças, mesma entidade 
beneficiada com a ação solidária em 2019.

Participe e prestigie a Live, será apresentado o Lar Itatibense da Criança, a logo e as camisetas e 
adesivos que compões as cotas de doação, e teremos depoimentos de criadores sobre os benefícios 
da criação de aves. A adesão às cotas solidárias já estão disponíveis, adquira a sua pelo whatsapp 11 
98980-8592, ou email federacaoob@uol.com.br 

Cotas Solidárias:
FOB60 – 1 camiseta, R$ 60,00
FOB100 – 1 camiseta +1 adesivo + 1 número da sorte, R$ 100,00
FOB250 – 1 camiseta +1 adesivo + 1 Manual de Julgamento + 4 números da sorte, R$ 250,00

O pagamento pode ser por PIX, 
com o nome de cada cota, ou por 
depósito bancário no Bradesco, 
ag. 1749, c/c 2525-9, CNPJ 
51.970.275/0001-99, Federação 
Ornitológica do Brasil.

Enviar o comprovante para o 
email ou whatsapp acima, e 
informe o tamanho da camiseta e 
Manual escolhido.

Os números da sorte darão 
direito a concorrer a aves 
premiadas que serão sorteadas 
durante o Campeonato Brasileiro 
2021.
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RECESSO DE FIM DE ANO
A FOB terá recesso de 19 de dezembro de 2020 a 11 de janeiro de 2021, porém a partir do dia 4 de 

janeiro, para casos excepcionais, atenderá remotamente, em horário comercial, pelo whatsapp (11) 
97589-7767 com Wagner.

OBJO
Atenção - O cancelamento de julgamento de 2020 não significa, necessariamente, sua transferência 

para 2021. Os clubes devem entrar em contato com os juízes para novos agendamentos.

INTERNACIONAL

DIA DO CRIADOR – 10 DE NOVEMBRO

A COM - Confederação Ornitológica Mundial, escolheu o dia 10 de 
novembro para comemorar O Dia Internacional do Criador de Aves 
a partir de 2020.

A data coincide com o dia de fundação da COM em 1956 e foi 
sugerida pela COA - Confederação Ornitológica Argentina.

Viva a ornitologia e a alegria e sentido que nos traz, envolvendo 
toda a família e proporcionando amizades sem fronteiras.

MUNDIAL
A COM cancelou o Campeonato Mundial 2021, que aconteceria na Europa, em janeiro, em decorrência 

das medidas de prevenção à pandemia de coronavirus.

“A melhor maneira de trabalhar em benefício próprio é empenhar-se no bem estar coletivo.”


