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INSTITUCIONAL
Legislação
PL das Aves – PL1346/2021
Foi protocolado no Senado um Projeto de Lei que dispõe sobre a “criação e manutenção em ambiente doméstico de aves nativas, exóticas e 

domésticas para fins ornamentais, de canto ou como animal de estimação”. 
O PL, de autoria do deputado Reinhold Stephanes, é fruto de um trabalho técnico-político que a FOB realiza junto à Sociedade Civil dedicado a 

conscientizar sobre os benefícios que a criação de aves em ambiente doméstico oferece. 
 “Em breve, necessitaremos do apoio dos clubes para que possamos ampliar esse trabalho nas esferas estaduais”, afirma o presidente da FOB, 

Mário Henrique Simões.
O documento pode ser acessado pelo COLOCAR QR CODE 

PL 318/2021 
O Projeto de Lei 318/2021 segue em tramitação na Câmara dos Deputados e precisa da sua ajuda para tornar a criação de animais patrimônio 

cultural e imaterial no Brasil. O PL, protocolado no dia 9 de março, segue em fase de votação popular. 
Escaneie o código QR pelo celular e vote: sua participação é muito importante.

Adote um Criador 
O Adote um Criador segue incentivando novos entusiastas a entrarem no universo apaixonante da criação de aves em ambiente doméstico. 
Agora, já são 27 os participantes do programa que concorrem a prêmios e benefícios caso sigam as regras estabelecidas. 

O Adote um Criador tem a parceria da Megazoo e o Comercial Penna Firme. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail federacaoob@uol.
com.br. 

Renato e Bruno Fernando e FortunatoLucas e Naiara
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Clubes novos 
Dois clubes se filiaram à FOB no fim do mês de maio. A União dos Criadores da Região Bernardino de Campos (UCRBC), GX, de São Paulo, sob a 

presidência de Júlio César Mandolini; e Associação Brasileira de Criadores de Sucesso (ABCS), de Belo Horizonte, Minas Gerais, do presidente Carlos 
Alexandre dos Santos. 

Quadrinhos
A FOB publica mais 2 tirinhas sobre a criação de aves domésticas nesta edição do Boletim.
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FOB como ponto de encontro
A FOB tem concentrado seus esforços nas questões que envolvem a realização do Campeonato Brasileiro. Por isso, ficou impossibilitada de oferecer 

sua estrutura para a realização de um encontro de transportadores de aves que realizam intercâmbio entre os criadores que aconteceu nos dias 22 e 
23 de maio. 

A FOB incentiva a organização para o transporte aviário, ciente do cenário de restrições que o país se encontra e esta negociando a obtenção de 
autorização dos órgãos competentes para realização de encontros desta natureza num futuro próximo. 

CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro de Canto Livre
A FOB iniciou a realização do 1º Campeonato Brasileiro de Canto Livre, com 

quatro etapas já realizadas. Confira os resultados de cada uma delas. 

1ª Etapa – realizada pela Sogo, 
no dia 2 de maio. 
O campeão foi o canário Hércules, do criador Aldo Lima de Oliveira, que 

cantou por 09:50, em 15 minutos de marcação. 

2ª Etapa – realizada pela Aoco,
no dia 16 de maio. 
O canário Odum, de Lucas Balsan, foi campeão com um tempo de 06:33:74 

em 15 minutos de marcação. 

3ª Etapa – realizada pela UNO,
no dia 30 de maio. 
O campeão, canário professor cantou por 04:16:25 durante 15 minutos de marcação e orgulhou seu criador Reginaldo Lins com o primeiro lugar. 

4ª Etapa – realizada pela Amor,
no dia 6 de junho 
O canário Ópera, campeão,  do criador Joílson da Silva, cantou durante 07:19:05 em 15 minutos de marcação. 

No dia 20 de junho acontece a 5ª etapa, realizada em Porto Alegre, pela UGCC. 

Opens online 
O CBFN (Clube Brasileiro de Frisado do Norte) encerrou no dia 30 de maio as inscrições para a realização de seu Open Virtual de Frisados, que 

acontecerá nos dias 12 e 13 de junho. 
São 10 associados inscritos e o aberto terá a participação de 58 aves. 
Os frisados serão julgados pelos juízes OBJO - Amauri de Carvalho, Antonio Carlos Lemo e Fernando Bretas. 

Campeonato Brasileiro 2021
O Campeonato Brasileiro de 2021 está previsto para o período de 16 a 23 de julho. Diante de uma 

demanda grande de interessados, a Federação antecipou a finalização das inscrições para o dia 29 de 
junho. 

Nos dias 1 e 2 de julho, a FOB reabrirá as inscrições para preenchimento de vagas extras. 
Por conta das restrições sanitárias da pandemia, não haverá público e a presença de pessoas estará 

limitada a dois representantes por clube, diretores da FOB, juízes da OBJO, organizadores e pessoal de 
apoio contratado. 

Será cobrada taxa de R$ 17 por ave inscrita e R$ 1 real deste valor será doado para o Fundo Social de 
Itatiba. Haverá a cobrança adicional de R$ 17 para que cada criador receba o Catálogo de Resultados. 

De acordo com pesquisa realizada, a entidade estima que 113 clubes deverão participar em 2021 – 
número que se assemelha ao da edição de 2019. 
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Cadastro de Clubes para o Campeonato
A FOB realizou consulta aos presidentes de clubes que se mostravam interessados em participar do Campeonato Brasileiro deste ano. 
Muitos contatos estavam desatualizados no cadastro. Foi preciso que a entidade estabelecesse uma nova forma de comunicação para que algumas 

perguntas fossem respondidas. 
As informações eram importantes para que a FOB seguisse com a realização do Brasileiro 2021. 
A entidade realizou um estudo com 230 clubes, também. Destes, 113 manifestaram interesse na participação, enquanto 74 sinalizaram de forma 

negativa e outros 43 não forneceram resposta. 

Pavilhão de Estandes
O pavilhão comercial não será utilizado na edição 2021 do Brasileiro. A FOB segue se esforçando em oferecer alternativas para que os criadores 

possam comercializar suas aves neste momento de restrições. 
Enquanto isso, a FOB realiza melhorias para no sistema de circulação do ar já pensando nos campeonatos futuros, pensando na comodidade dos 

participantes e na saúde de todos os envolvidos. 

OBJO
Manual de Tarim
Muito aguardado, o Manual de Tarim está com lançamento previsto para dia 20 de junho. A edição, em capa dura e de luxo, conta com um completo 

catálogo e ilustrações de tarins, em fotos coloridas, e informações técnicas. 
O preço sugerido é de R$ 100 e os interessados já podem fazer suas encomendas pelo e-mail federacaoob@uol.com.br; pelo telefone 11 4524 

4403; e WhatsApp 11 98980 8592.

Curso Técnico de Canários de Porte
A OBJO abriu inscrições para mais um curso técnico de canários. Até o dia 10 de junho, diretores 

técnicos e aspirantes à juízes OBJO poderão se inscrever de maneira gratuita para o curso Qualificação 
Técnica de Canários de Porte. 

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail objoporte@gmail.com com o fornecimento dos seguintes 
dados dos participantes: nome, clube e número de WhatsApp. 

O curso acontecerá de 21 a 29 de junho, de forma on-line, durante oito dias: no total, serão 24h de carga 
horária de aulas. 

Serão realizados também dois encontros adicionais para que os participantes possam tirar as dúvidas. 
As aulas acontecem de segunda à sexta, no período mencionado, das 19h30 às 22h30; e no sábado, 26 
de junho, das 9h às 12h. 



Boletim FOB, nº 50 – junho de 2021

5

Curso Técnico de Canários de Cor
O curso de Qualificação Técnica de Canários de Cor, finalizado em maio, está 

com o conteúdo aberto e disponível para ser acessado por qualquer criador. 
Para assistir às aulas basta escanear o QR Code pelo celular, automaticamente o 

usuário será direcionado para a plataforma Formando Criadores.  

Curso Básico da Canários de Cor
Também está disponível para os criadores o Curso Básico de Canários de 

Cor. Basta acessar os conteúdos também por QR Code e assistir às aulas.  

Lives de Junho
As lives de junho estão definidas. 
No dia 3, aconteceu uma Mesa Redonda sobre canários de cor com a 

participação de Álvaro Blasina, Osvaldo Vitorino de Oliveira e Paulo César Lof; 
no dia 10, Antonio David Costa Junior fala sobre Frisado do Norte; no dia 17, o 
médico veterinário Otávio Machado comenta sobre alimentação dos filhotes e 
desmame; e no dia 24, é a vez de Berilo Brum falar sobre as calopsitas. 

Todas as lives serão transmitidas a partir das 20h, no canal da FOB no 
Youtube.

INTERNACIONAL
A edição 2021 do Campeonato Argentino foi cancelada pela Confederacion Ornitologica Argentina e Federacion Ornitologica Argentina. O comitê que 

organiza o campeonato nacional do país entendeu que o momento exige cuidados em vista da previsão de uma nova onda em relação à pandemia de 
coronavírus. 

No comunicado, as federações afirmaram que continuarão trabalhando nos projetos do campeonato para 2022. 


