
Boletim FOB, nº 49 – maio de 2021

1

INSTITUCIONAL

Assembleia Extraordinária

A FOB convocou os clubes associados para uma assembleia extraordinária que foi realizada no dia 16 de abril, de forma virtual, por meio do Zoom. 
Participaram do encontro oficial, 61 entidades filiadas à Federação, e expuseram a pauta o presidente da FOB, Mário Henrique Simões, o diretor jurídico 
Fernando Teixeira e o diretor de assuntos relacionados ao Meio Ambiente, Anibal Rolim. 

A assembleia foi presidida por Zeronhian, presidente do clube SANO – Sociedade Amadora Nacional de Ornitologia e conselheiro da Federação, 
indicado pelos participantes, que explicou aos presidentes de clubes e representantes oficiais que, segundo o STF decidiu, entidades representativas 
do setor têm de ter permissão de seus associados para ingressar com ações judiciais. 

Foi também exposto, de maneira geral, por Anibal Rolim, o trabalho que é feito junto a entidades ligadas ao meio ambiente e ao Ministério do setor 
sobre a lista de PETs, anexa em uma lei da década de 1990, que excluí da relação diversas aves domésticas, de maneira equivocada.  

A Assembleia votou a possibilidade da contratação de um advogado para o ingresso de uma ação judicial para o reconhecimento das aves excluídas. 

O resultado foi de 60 votos a favor e 1 voto contra. 

Legislação

PL 318/2021 

O Projeto de Lei 318/2021 segue em tramitação na Câmara dos Deputados e precisa da sua ajuda para declarar a 
criação de animais Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. O PL, protocolado no dia 9 de março, segue em fase de votação 
popular. 

Por isso, precisamos de muitas interações para que o projeto tenha força popular e ganhe relevância ao ser votado pelos 
deputados. 

Acesse o link https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2269715, vote na opção Concordo Totalmente e divulgue a 
amigos, criadores e associados do clube. Quanto mais gente votar, melhor. 

Adote um Criador 

O Programa Adote um Criador teve mais um inscrito neste mês de abril, chegando a 26 participantes. Cada um deles 
está orientando um criador iniciante ou simpatizante com dicas técnicas, sanitárias e experiências sobre a atividade. 

Todos os participantes concorrem a prêmios e benefícios, caso sigam as regras estabelecidas no programa. 

O programa tem como parceiros a Megazoo e a Comercial Penna Firme. Mais informações podem ser obtidas pelo site 
fob.org.br ou e-mail federacaoob@uol.com.br. 

Claudio e Antonio Renato e Bruno Fábio e Cintia

https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2269715
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Lucas e Nayara

Heber e Reginaldo

Fernando e Fortunato

Fernando e Fortunato

Giovani e Pablo

Fábio e Cintia
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Clubes novos

A FOB oferece as boas-vindas a três novos clubes filiados no mês de abril: à Associação dos Criadores de Canários e Pássaros da Zona Sul (FZ), de 
São Paulo capital, presidida por Alexandre Assis Pereira; à Associação Ornitológica Alto Sertão (GS), de Panamirim, Bahia, presidida por Jeferson dos 
Santos Ledo; e à Associação de Criadores de Aves Domésticas e Exóticas (GT), presidida por Reginaldo Luiz dos Santos. 

Revista Brasil Ornitológico

A FOB solicita, mais uma vez, aos presidentes de clubes que verifiquem a lista com nomes de associados que apresentam problemas com o 
cadastro. Cerca de 50 deles estão nesta situação e foram bloqueados no sistema para a entrega da próxima edição da revista Brasil Ornitológico. 

A última edição do impresso, de número 121, retornou devido a dados de endereço insuficientes ou errados.  A lista dos bloqueios foi enviada aos 
presidentes ou representantes, procure no seu clube

Heron e Alexandre

João Paulo e Marcos Aldir e Antônio

Lucas e Nayara Renato e Bruno
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Redes sociais da FOB

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. 

No Facebook e Instagram 

A FOB está também presente nas redes sociais e vem conseguindo uma posição de 
destaque entre o público que ama PETs. 

Seja no Facebook ou Instagram, a interação com os usuários tem crescido cada vez 
mais. 

A Federação tem divulgado informações relevantes sobre a criação de aves em ambiente 
doméstico e se engajado em campanhas para conscientização de toda a sociedade sobre 
a necessidade de consolidar a ornitologia como uma atividade sustentável ao meio 
ambiente. 

Siga a FOB no Instagram, https://www.instagram.com/fobbrasil/, e no Facebook https://www.facebook.com/fobbrasil/. 

No Telegram, a instituição formou um grupo institucional para aproximar clubes e a FOB na discussão de assuntos 
relevantes. SE você ainda não faz parte, entre: 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 https://t.
me/joinchat/Hqjlg64duLePmKom para entrar no grupo. 

Quadrinhos

Confira mais tirinhas que a FOB tem levado a seu público, nas mídias sociais e na Revista B.O., como forma de conscientização. 

Canal FOB Canal FOB Filhote

https://www.instagram.com/fobbrasil/
https://www.facebook.com/fobbrasil/
https://t.me/joinchat/Hqjlg64duLePmKom
https://t.me/joinchat/Hqjlg64duLePmKom
https://www.youtube.com/channel/UCAIbxAeAEgaiX0uD37CtuRA
http://Canal FOB
https://www.youtube.com/channel/UCwyHHlEFVPRU6LF33i47Obw
http://Canal FOB Filhote
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CAMPEONATOS

Campeonato Brasileiro de Canto Livre

A Sogo (Sociedade Goiana de Ornitologia) realizou o 1º Campeonato Brasileiro de Canto Livre, no dia 2 de maio.

Open de frisados 

O CBFN (Clube Brasileiro de Frisado do Norte) está com inscrições abertas para seus os associados que queiram participar do Open Virtual de 
Frisados. As inscrições vão de 20 a 30 de maio. 

O torneio não servirá como classificatório para o Campeonato Brasileiro, mas servirá como uma ferramenta de integração e celebração entre os 
associados ao CBFN. O evento acontece nos dias 12 e 13 de junho e participam do julgamento os juízes da OBJO Amauri de Carvalho, Antonio Carlos 
Lemo e Fernando Bretas. 

Campeonato brasileiro 2021 

A diretoria da FOB esteve reunida com o prefeito de Itatiba, Dr. Thomas, no dia 3 de maio, para tratar do assunto sobre a realização do Campeonato 
Brasileiro de 2021. 

Ficou definido que se o Estado de São Paulo seguir na atual classificação ou avançar de Fase, a realização do Campeonato Brasileiro estará permitida. 

A FOB enviará ao Escritório de Defesa Agropecuária (EDA) a solicitação para liberação do evento. 

Nos próximos dias, a Federação também entrará em contato com os presidentes dos clubes associados para planejar a participação com o 
regulamento que foi estabelecido anteriormente.
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OBJO

Nota de Falecimento 

Com imenso pesar, a FOB comunica o falecimento de José Luiz Rego de Oliveira, juiz da Ordem 
Brasileira e Mundial de Ornitologia. A Federação e todos os seus associados enviam as estimas de 
solidariedade à família. 

“Foi uma grande perda para a Ordem. Um juiz correto sério, técnico e pessoa melhor ainda. Meus 
sinceros sentimentos aos familiares e amigos”, afirmou o vice-presidente da OBJO, João Basile. 

Manuais de Julgamento 

A FOB disponibiliza 
os novos Manuais de 
Julgamento para Canários 
de Cor, de Porte e de Canto. 
Todos eles trazem novas 
fotos, inclusão de raças, 
atualizações técnicas e 
outras novidades. Para 
adquirir o seu basta entrar 
em contato pelo WhatsApp 
11-98980-8592. 

Curso Técnico de Canários de Cor

A FOB encerrou o primeiro curso online de qualificação técnica para canários de cor voltado a diretores técnicos. 

O curso foi realizado em quatro aulas e contou com duas “Monitorias”, cujo objetivo era responder as dúvidas e 
questionamentos dos participantes. 

Participaram mais de 90 pessoas, entre diretores técnicos, candidatos a juízes e convidados. 

A FOB agradece àqueles que tornaram isso possível e disponibiliza as aulas e as monitorias 

no site www.formandocriadores.net.br para todos os criadores terem informações de mais de 20h de gravação. 

http://www.formandocriadores.net.br
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Provas para juiz OBJO

A FOB aguarda as definições sob qual situação deverá ocorrer o Campeonato Brasileiro para a realização das provas teórica e prática para futuros 
juízes da OBJO. 

Lives de Maio

A programação de lives do canal Fob Brasil, no Youtube, já está definida para maio. Nos dias 6 e 27, acontece mesa redonda de canários de cor, 
com juiz, diretor técnico e grupo do Formando Criadores; no dia 13, canários de porte – Yorkshire, com Bruno Pietrolongo, Claudemir Martins Soares 
e Paulo Cesar Martins Viana; no dia 20, Preparação para a Reprodução, com o médico veterinário Otávio Machado. 

INTERNACIONAL

Edições importadas 

A FOB está trazendo aos criadores brasileiros duas belíssimas obras 
importadas. 

Trata-se de Lipocromos – Canarios de Color em el siglo XXI e El Jilguero y 
sus mutaciones. Ambas são edições limitadas, com texto em espanhol e inglês, 
e trazem a beleza destas aves com muitas imagens e as orientações técnicas 
mais atualizadas. 

Cada obra custa R$ 310 e o valor de envio (frete) por R$ 20 para cada uma. 

Os pedidos podem ser feitos por meio dos canais da FOB: 

federacaoob@uol.com.br

telefone 11 4524 4403; e WhatsApp 11 98980 8592. 

mailto:federacaoob@uol.com.br

