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2021 começa intenso 
Os três primeiros meses de 2021 começaram de forma intensa na FOB. A diretoria está empenhada em oferecer aos clubes e criadores associados 

as melhores estratégias para maior autonomia para a prática da ornitologia, principalmente neste momento difícil por qual todos passam. 
A agenda da Federação contou com a realização de reuniões online, formação de uma nova diretoria que estará focada em discutir alternativas para 

a preparação de torneios e abertos para os clubes, planejamento do Campeonato Brasileiro deste ano, campanhas sociais e atualização em materiais 
e cursos virtuais. 

Confira como foi o nosso começo de 2021.

INSTITUCIONAL
Reunião da diretoria 

A diretoria da FOB realizou um encontro online pelo Zoom no dia 1º de março. A reunião serviu para discutir questões técnicas e administrativas em 
relação à entidade e aos clubes e ainda contou com a participação dos presidentes de clubes afiliados Claudemir Martins Soares, do Clube Ornitológico 
de Maringá, Berenílton Tito Rosa, do Lizard Canary Club do Brasil e Rio Ornitológico, e André Ismerim Reis, da ACPERJ&BR.

Os presidentes elogiaram a iniciativa da FOB. 
“A FOB, juridicamente, vestiu a causa dos criadores brasileiros, que é complexa, mas sairá deste embate vitoriosa deixando seu marco em nível 

mundial”, afirmou André Ismerim Reis. 
Claudemir Martins Soares destacou o empenho da diretoria. “Nota-se grande quantidade de trabalho e engajamento dos diretores. Destaco a unidade 

da equipe e a forma democrática, com o presidente sendo motivador e parte integrante da equipe. Algo a ser seguido por todos os clubes. Na atual 
gestão da FOB, o exemplo vem de cima”. 

Já para Tito Costa, conhecer as lideranças foi uma oportunidade única. “Testemunhei o que sempre pedi a Deus para a FOB: uma reunião democrática, 
livre, controlada por uma liderança representativa e um corpo de pessoas motivadas e sonhadoras trabalhando muito pelo sucesso de nossa atividade.”

Nova diretoria para torneios regionais 

A FOB está empenhada em resgatar a tradição dos campeonatos abertos e concursos regionais 
a partir deste ano – e também em função das dificuldades criadas pela pandemia. 

Ciente de que os criadores possuem quase exclusivamente o Campeonato Brasileiro para 
participar de concursos ou comercializar suas aves, a FOB anunciou, em 19 de janeiro, a formação 
da Diretoria de Apoio e Incentivo aos Torneios Regionais, que será coordenada por Mauro Heineck, 
e crê que, assim, poderá apoiar clubes do país inteiro a realizarem seus campeonatos. 
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Novos clubes afiliados 
A FOB teve seis novas filiações nos últimos meses em seu quadro de clubes: a Associação de Pássaros Ornitológicos de Varginha, cuja sigla é 

DZ, sob presidência de Fernanda Venceslau; a Associação Ornitológica de Criadores de Canários , sigla EV, cujo presidente é Joaquim Naves; o Clube 
Brasileiro de Criadores de Pássaros, sigla EX, presidente Igor Soares da Silva; a Associação dos Criadores de Canários de Guarulhos/SP, sigla ACCG, 
presidida por José Sidiney Andrade dos Santos; o Clube Brasileiro de Criadores de Pássaros (Criar Brasil), sigla EX, de Vespasiano, Minas Gerais, 
presidente Igor Soares da Silva; Clube de Canários de São José do Rio Preto, sigla DV, Walter Dias; e, por último, o Clube Ornitológico de Itaperuna, 
sendo presidente Luciano Nascimento Roli. 

Incentivando a ornitologia 

O Adote um Criador já possui 25 inscritos que se tornaram orientadores de criadores iniciantes ou simpatizantes. Todos os participantes concorrem 
a prêmios e benefícios, caso sigam as regras estabelecidas no programa. 

São parceiros do Adote um Criador a Megazoo e Comercial Penna Firme. 
Mais informações podem ser obtidas pelo site fob.org.br ou e-mail federacaoob@uol.com.br. O telefone para contato é 11-4524-4403

O que você faz pelo seu hobby? 
Dois projetos foram os finalistas do “O que você faz pelo seu hobby”. Uma comissão analisou de forma minuciosa todos os inscritos que tiveram 

seus trabalhos validados e a FOB parabeniza a todos os participantes por ajudar a divulgar a atividade doméstica de criação de aves de forma criativa 
e dedicada. 

Os projetos selecionados foram à votação pelos associados de clubes FOB e, o canal de youtube Samuel Valentim saiu o grande vencedor.
Acompanhe Samuel Valentim no youtube e também o canal Canaril Penas Brilhantes o outro finalista da campanha. Parabéns pelo trabalho

Ajude a tornar a criação de animais patrimônio cultural do Brasil 
Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 318/2021 que defende a criação de animais, irrestrita, como patrimônio cultural e imaterial no 

Brasil. O PL foi protocolado no dia 9 de fevereiro e, agora, está em fase de votação popular. 
O PL quer que a atividade seja reconhecida como um traço da própria identidade cultural do país, ressaltando a diversidade do material genético de animais 

presentes em território brasileiro. 
Para Mário Simões, presidente da FOB, este é um importante passo dado para o reconhecimento cultural da criação de animais no país. 
“Com a aprovação deste PL, nossa atividade seria considerada parte da cultura de nosso país, amparada pela emenda 96 do art. 225 da Constituição 

Federal, assim como os rodeios e vaquejadas. Com isso, o setor estaria resguardado legalmente, garantindo maior segurança aos criadores para 
continuarmos contribuindo de maneira responsável no desenvolvimento de atividades sociais e culturais visando o uso sustentável da fauna, a 
proteção ao meio ambiente e à biodiversidade”, afirmou. 

Vote na enquete com a opção Concordo Totalmente. Acesse: https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2269715

Alexandre e Heron Yuri e Rômulo

Lucas e Nayara

Cyntia e Fábio

Bruno e Renato

https://www.instagram.com/fobbrasil/
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Declaração de Associado
Desde o dia 5 de janeiro de 2021, o site www.fob.org.br passou a emitir declaração para associados dos clubes filiados. O procedimento, que é 

bem simples e prático, possui duas etapas.  
Primeiro, o clube, mediante o cadastro do criador, definirá a data de validade das declarações e se o associado pode ou não emitir este documento. 
Depois, para o associado, que pode acessar a opção no site da FOB em Engrenagem/Meus Dados/ Relatórios/ Declarações. 
O criador imprimirá cinco páginas, nas quais: haverá a declaração da FOB reconhecendo o clube como filiado; declaração do clube, reconhecendo 

o criador como associado (com data de validade especificada no cadastro e com a taxa federativa da FOB paga no ano do exercício); declaração com 
os cinco principais cargos da diretoria (nome completo, cargo, CPF, E-mail, Whatsapp); relação de todos os pedidos de anéis criados no presente 
exercício; relação de endereço dos sites com todas as regulamentações para a criação. 

Atualização cadastral 
A FOB solicita, mais uma vez, que os clubes atualizem o cadastro de seus criadores filiados, pois muitas revistas Brasil Ornitológico retornaram por 

informações erradas de endereço, criando grandes transtornos. 
Os clubes devem entrar em contato com seus criadores a fim de evitar que o acesso total ao fob.net seja bloqueado. 

Youtube 
Os canais da FOB no Youtube estão se tornando uma grande sensação entre os criadores de aves domésticas e apaixonados pela natureza. Além disso, 

o canal FOB Brasil traz conteúdos importantes para consolidar a atividade no Brasil, preparar criadores iniciantes e renovar o conhecimento de quem já 
pratica a ornitologia. 

Também tem conteúdo especial para as crianças aprenderem de forma didática e divertida sobre o universo ornitológico por meio do FOB Filhote. 
Inscreva-se nos canais da FOB e ative o sininho para ser avisado do que rola por lá. Ah, não se esqueça de deixar seu comentário em nossos vídeos, 

dando sugestões. 

Facebook e Instagram 
A FOB também está no Facebook e Instagram para estreitar a relação com a sociedade. Por meio de nossas postagens, esclarecemos como a 

criação de aves domésticas promove um bem-estar para a sociedade e para as aves. 
A entidade também divulga materiais técnicos, campanhas de conscientização e assuntos importantes para a comunidade. 
Siga a FOB no Instagram e no Facebook. 
Instagram: https://www.instagram.com/fobbrasil/
Facebook: https://www.facebook.com/fobbrasil/

Novidade no Telegram 
Para aderir ao grupo FOB Comunica, basta baixar o aplicativo Telegram (disponível na loja Google Play de sistemas Android ou na Apple Store para 

celulares Iphone) e acessar o Link para entrar no grupo: https://www.facebook.com/fobbrasil/. 
A FOB manterá também o canal no WhatsApp Conselho de Presidentes para discutir com os clubes os assuntos administrativos de rotina. 

Tirinhas educativas 
A FOB começou a publicação de tirinhas em suas redes sociais. Os quadrinhos potencializam as mensagens educativas que a FOB quer passar à 

sociedade em relação à atividade ornitológica. 
São temas importantes dentro da criação de aves em ambiente doméstico, como preservação, necessidade de higienização, respeito e carinho aos 

pássaros. Fique atento às nossas redes sociais. 

https://www.instagram.com/fobbrasil/
https://www.instagram.com/fobbrasil/
https://www.facebook.com/fobbrasil/
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Ação Social
FOB e Megazoo doam 1,6 tonelada de alimentos a animais debilitados do RJ 

A FOB e a Megazoo, com apoio da Feepaerj (Federação dos Ecos Passarinheiros do Estado 
do Rio de Janeiro), doaram 1,6 tonelada de alimentos para psitacídeos, passeriformes, 
primatas e jabutis ao Centro de Triagem do Ibama, no Rio de Janeiro, onde animais das mais 
diversas espécies morreram por falta de alimentação adequada. 

Produzidos pela Megazoo, os produtos doados pertencem às linhas “Critical Care” e 
Manutenção, destinadas a animais convalescentes e debilitados. 

Haverá mais uma doação de 500 quilos de alimentos, cujos detalhes ainda estão sendo 
definidos. 

A Megazoo é a primeira produtora de alimentos e produtos super Premium para animais 
exóticos e nativos do Brasil. Nascida em Minas Gerais, em 1999, ela hoje está presente em 
13 países, abastecendo o mercado de alimentação animal, zoológicos e criadores. 

Criar faz bem
A Campanha Criar Faz Bem realizou uma Live Solidária em dezembro de 2020 e atingiu 

a venda de 82 cotas que somaram o valor bruto de R$ 10.300 que serão doadas ao Lar 
Itatibense da Criança. 

O Lar Itatibense da Criança é uma organização não governamental de utilidade pública 
federal, estadual e municipal e sem fins lucrativos, privada, que oferece acolhimento 
institucional à crianças de 0 a 12 anos de idade, excepcionalmente até 18 anos, 
encaminhados pelo poder judiciário como medida de proteção. 

A FOB agradece a todos os criadores que participaram desta campanha social que só 
tem a agregar à sociedade.

Ainda dá tempo para os associados adquirirem as camisetas da campanha pelo preço 
de R$ 60. Confira mais informações sobre disponibilidade de tamanhos pelo WhatsApp 11 
98980-8592 ou pelo e-mail federacao@uol.com.br.

CAMPEONATOS
Brasileiro e pandemia 
A FOB já possui uma proposta para a realização do Campeonato Brasileiro 2021. Desde 

janeiro deste ano, a entidade observa o cenário da pandemia e criou um grupo com 
diretores, grupo de melhorias do CB e um comitê para acompanhamento da evolução do 
Covid-19 para embasar o planejamento. Também foram ouvidos representantes de clubes 
participantes do campeonato.  

Diante do que é observado no atual momento, a realização do campeonato acontecerá 
apenas se a entidade obtiver autorização legal. A entidade estipulou o dia 15 de maio como 
data decisiva para uma tomada de decisão. 

Campeonatos abertos Campeonatos abertos 
A pandemia criou diversas incertezas sobre a realização de concursos regionais A pandemia criou diversas incertezas sobre a realização de concursos regionais 

abertos, gerando dificuldades na sistematização de classificação de aves para a disputa do abertos, gerando dificuldades na sistematização de classificação de aves para a disputa do 
Campeonato Brasileiro em 2021. Campeonato Brasileiro em 2021. 

Conforme comunicado da FOB, publicado no dia 15 de janeiro, excepcionalmente para Conforme comunicado da FOB, publicado no dia 15 de janeiro, excepcionalmente para 
2021, as vagas para campeões em Campeonatos Abertos, não serão validadas para o 2021, as vagas para campeões em Campeonatos Abertos, não serão validadas para o 
Brasileiro. Brasileiro. 
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“Semiótica das cores na canaricultura” 
traz acervo histórico e brinda a criação de canários 

Cada vez mais em crescimento no Brasil, o mercado de PETs tem visto a ornitologia em franca 
expansão desde a última década. 

Além disso, tem sido cada vez mais comum pessoas criando canários para enfrentar a solidão ou 
trazer um novo sentido para suas vidas. 

Aproveitando esse “boom”, o criador e filiado à FOB, Prof. Dr. Luiz Cesar Barçante lançou o livro 
“Semiótica das cores na canaricultura”, pela editora Clube dos Autores. 

A obra é um relato histórico e social da criação de aves domésticas para celebrar a atividade que 
tanta alegria e paixão traz às famílias que vivem a ornitologia com dedicação. 

O livro, como descreve o autor, “é apenas mais uma pequena colaboração a tão pesquisada, 
criada e admirada pequena ave de estimação: sua majestade, o Canário”.  

A obra é indicada a todos os apaixonados por criação de aves: desde os mais experientes, 
passando pelos iniciantes e aos entusiastas. 

“Semiótica das cores na canaricultura” pode ser adquirida acessando o QR Code.

ASSOMI - Associação Ornitológica Mineira, promoveu palestra de 
introdução na ornitocultura com o intuito de disseminar conhecimen-
to e atrair novos associados ao clube. A palestra foi ministrada pelo 
diretor veterinário da FOB, Otávio Machado. 

Em reunião na Câmara Municipal de Leopoldina 
o médico veterinário Otávio Machado Barbosa, 
presidente da Assomi, faz palestra sobre criação de 
aves em ambiente fechado e solicita ao município 
reconhecer a ASSOMI como de utilidade pública.

https://clubedeautores.com.br/livro/semiotica-das-cores-na-canaricultura-3
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OBJO
Assessoria Técnica
Com a coordenação de Mauro Heineck, a FOB e OBJO criaram 

assessoria técnica gratuita de juízes para clubes e criadores que 
estejam próximos de suas cidades, fornecendo assim amparo 
técnico tão necessário nessa difícil época. A ideia também é 
fomentar campeonatos internos de um dia de forma extraoficial. 

Cada clube poderá procurar um juiz mais próximo de sua cidade, 
acertar custeio de locomoção, alimentação e hospedagem da 
assessoria caso haja necessidade. 

Os clubes podem entrar em contato por meio do Whatsapp, 47 
99191-2570 (Mauro Heineck) e programar sua reunião virtual.

Novos manuais 
A FOB está disponibilizando novos manuais de julgamento para 

Canários de Porte, Canários de Canto e Canários de Cor. 

Canário de Porte
Confira as principais mudanças:
O novo manual traz grandes novidades: novas raças (Rogetto e Salentino); um novo desenho para Gloster; alteração do tamanho em Lancashire; 

correção da posição do pescoço do Melado; modificação do standard e ficha de julgamento do Arlequim Português; mudança da gaiola oficial de 
julgamento para o Mehringer; uma seção especial com todas as gaiolas oficiais de julgamento por raça, com as especificações técnicas; atualização 
e inclusão de novas fotos; revisão do texto técnico para facilitar a leitura e entendimento. 

Canário de Canto
O novo manual de canários de canto foi atualizado com todas as classes homologadas pela COM (Harz, Malonois, Timbrados, Cantor Espanhol 

e Slavujar). Com QR Code disponível para ouvir o padrão de canto de cada uma delas.

Canários de Cor
A atualização do manual conta com as inclusões dos  Amarelos com Asas Brancas; Mutação Bico Amarelo; Mutação Urucum Mosaico e Urucum 

Marfim ,  Isabelino Jaspe e Ágata mogno. 

Atividades técnicas 
As lives estão de volta 

A FOB retomou as lives em seu canal de Youtube. Houve uma série de 
atividades em março e a programação segue neste mês de abril: “Mutação 
Opalina”, com Mário Simões, aconteceu no dia 1º, às 20h; “Arlequim 
Português”, com Cesar Wenceslau, no dia 8, às 20h; “Preparação de 
canários para concursos e suas conformidades”, com Edgar Crippa, 
Leonardo Monteiro e Wagner Canhaci, dia 15, às 20h; “Reprodução em 
ambiente doméstico e inseminação artificial”, com o médico veterinário 
Oswaldo Machado, dia 22, às 20h; finalizando o mês, “Diamente Gould”, 
com Cleiton Benetti e Virgílio Sheid, dia 29, às 20h. 

Aulas disponíveis no canal da FOB 
Desde o dia 18 de setembro de 2020, estão disponíveis aulas e atividades 

interativas direcionadas a criadores que estão iniciando na atividade ou para 
quem deseja reciclar o conhecimento para se consolidar no setor. 

São sete aulas já publicadas, de um total de 12 atividades. Fique atento 
para as próximas que serão lançadas no ar pelo site Formando Criadores.
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Vamos Colorir 
Quem está iniciando na criação de canário de cor tem mais uma opor tunidade de obter conhecimento por meio do projeto Formando 

Criadores com a atividade vir tual “Vamos Colorir”. O programa, lançado em novembro do ano passado, convida os entusiastas a 
colocarem em prática seus conhecimentos sobre variedades, categoria e tipo: de forma vir tual, ele monta um quebra-cabeça de cores e, 
ao final, é confrontado com uma foto da ave Campeã Brasileira da categoria, podendo conferir os resultados de sua escolha. 

A atividade é indicada também aos criadores que já estão consolidados no meio, pois é um passatempo muito diver tido. 
Para participar, basta acessar o QR Code ou o endereço: https://formandocriadores.azurewebsites.net/FormandoCor/MMPR01AA.aspx. 

Curso gratuito para formação de juízes
Com o objetivo de aproximar seus associados e disseminar conhecimentos, a FOB e a OBJO promovem um curso de canários de cor totalmente 

gratuito. 
A atividade é voltada com exclusividade para os diretores técnicos de canários de cor de cada clube filiado e a participação é estendida aos 

candidatos à juiz OBJO. 
Serão quatro encontros virtuais pelo ZOOM e mais um presencial, durante o Campeonato Brasileiro. 


