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Institucional 
Eleições 
A FOB realizará eleição para a escolha de sua nova diretoria no dia 25 de setembro de 2021. Na ocasião, serão eleitos presidente, vice, 
membros do conselho deliberativo e conselho fiscal, conforme os artigos estatutários 43 e 44. 
Conforme o artigo 46 rege, até o dia 1º de setembro, estão sendo aceitas as inscrições de chapas para concorrer ao pleito. O registro 
deverá ser feito na sede da FOB até a data anunciada. 

Adote um criador
O Adote um Criador segue com 27 participantes, cumprindo seu objetivo de incentivar novos entusiastas a entrarem no universo 
apaixonante da criação de aves em ambiente doméstico. 
O Adote um Criador tem a parceria da Megazoo e de Comercial Penna Firme. Mais informações podem ser obtidas pelo site fob.org.
br ou e-mail federacaoob@uol.com.br. 

Lucas e Nayara

Fernando e Fortunato

Fábio e Cintya

Rômulo e Yuri
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Legislação 
A FOB está preparando um Guia de Legislação orientando os criadores sobre como proceder para manter regular suas criações segundo 
as leis brasileiras e também sobre fiscalização. 
As informações técnicas estão contidas em uma publicação que será distribuída junto da Revista Brasil Ornitológico. O guia facilita ao 
identificar pontos importantes das questões jurídicas acerca do tema.  

PL 318/2021 
A FOB lembra que 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. Caso isso aconteça, será um passo importante para todos os criadores do 
país. 
O PL, protocolado no dia 9 de março, segue em fase de votação popular. Escaneie o código QR pelo celular e vote em “concordo 
totalmente”: sua participação é muito importante.

Estudo científico
A Universidade Federal Fluminense (UFF) convida criadores de aves para participaram de um estudo científico relacionado à ornitologia, 
denominado “Relação entre parâmetro reprodutivo e microbiota da casca do ovo”, com o professor doutor José Ribas. 
Podem participar criadores de passeriformes ou psitaciformes, domésticas ou exóticas na região de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Rio 
de Janeiro. O telefone para contato é (32) 98434-0993, dr. Otávio Barbosa. 

FOB.net
A FOB solicita que presidentes e representantes de clubes atualizem os dados de apresentação de seus clubes no sistema fob.
net, publicando sua logomarca e dados de contato para que possam acessar a divulgação de sua associação juntamente com 
os resultados do Campeonato Brasileiro 2021, onde constarão todas as informações disponíveis dos clubes. 

Lives 
A FOB informa que não haverá lives no mês de agosto, mas está preparando a programação que deverá retornar a partir de setembro. 
Por isso, fique de olho em nossas redes sociais (Youtube, Instagram e Facebook) para acompanhar as novidades. 

Campeonatos 
Campeonato Brasileiro 

De 16 a 23 de julho, a FOB realizou a 69ª edição do Campeonato Brasileiro de Ornitologia. Em razão da 
pandemia, a entidade restringiu a presença do público à diretores, representantes de clubes participantes, 
juízes da OBJO e equipe de apoio. 
A edição 2021 também entrou para a história como a primeira a ter os julgamentos transmitidos ao vivo por 
meio de suas redes sociais. 
O presidente da FOB, Mário Henrique Simões, comemora a realização do Brasileiro, principalmente diante das 
incertezas pelas quais a Federação passou. 
“O Campeonato Brasileiro superou nossas expectativas. Com a pandemia ainda em alta no início do ano, 
tínhamos o receio de não poder realizar o evento pelo segundo ano consecutivo e mobilizamos diversos grupos 
de trabalho para buscar uma solução que viabilizasse o campeonato. Conseguimos as autorizações devidas, 
mas sabíamos que a realização estava condicionada à situação da pandemia no momento do campeonato e 
que o mesmo poderia ser cancelado”, explicou. 
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Segundo ele, os desafios que a pandemia delegou foram superados. “Mesmo com tantas restrições e limitações, a administração do 
campeonato como um todo se tornou ainda mais complexa e exigiu muita dedicação de todos os envolvidos. Contamos, é claro, com o 
fundamental apoio dos clubes e dos criadores que “compraram” a ideia de participar do Campeonato. Promovemos inovações, dentre 
as principais a transmissão ao vivo do campeonato, uma ideia que veio para ficar e que aprimoraremos cada vez mais para os futuros 
eventos”, finalizou.
A realização do Campeonato também foi comemorada pelo presidente da Ordem Brasileira dos Juízes de Ornitologia (OBJO), João 
Basile. “Em um ano atípico pelos motivos que todos conhecem, a FOB conseguiu realizar um Campeonato Brasileiro de qualidade, 
com representatividade e participação de mais de 100 clubes filiados. Com a presença reduzida de participantes (conforme protocolo 
acordado com a prefeitura de Itatiba), tal fato foi compensado com a transmissão ao vivo dos julgamentos das diversas modalidades 
(e que permanece no canal da FOB no Youtube e Facebook)  com repercussão em todo o Brasil . 
Os julgamentos transcorreram de forma tranquila com a participação dos membros da OBJO de diversos segmentos, a quem 
agradecemos por sua disposição e tempo dedicados aos trabalhos de avaliação e classificação dos exemplares.”

Números do Brasileiro 

A edição do Brasileiro recebeu a inscrição de mais de 9.500 aves: 5.479 
são canários de cor; 2.762 são de porte; 154 de canários de canto; 265 
são agapornis; 607 de exóticos; 17 inscritos são periquitos ondulados 
australianos; e 261 psitacídeos. 
Foram 117 clubes competindo: 86 no segmento de canários de cor; 13 
em canto; 77 em porte; 8 em agapornis; 14 em exóticos; 1 em periquitos 
ondulados australianos; 6 de psitacídeos. 
A divisão entre criadores ocorreu da seguinte forma: 377 concorreram no 
segmento de cor; 21 em canto; 196 em porte; 25 em agapornis; 37 em 
exóticos; 1 em periquitos australianos; 14 em psitacídeos. 
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Demonstrativo de eficiência de clubes por segmento 
Como foram vagas limitadas, a FOB divulgou um resultado de clubes com mais eficiência em que houve mais de cinco participantes 
por segmento. Confira. 
Canário de Cor – Clube Ornitológico de Limeira – COL - Limeira/SP 
Canário de Porte – Sociedade Ornitófila Pontagrossense – SOP – Ponta Gross/RS 
Agapornis – Associação Brasileira de Criadores de Agapornis – ABCA – Belo Horizonte/MG
Exóticos – Associação Mineira de Aves Exóticas, AMAE – Belo Horizonte/MG
Periquitos – Não houve participantes o suficiente.
Psitacídeos – Não houve participantes o suficiente.
Canário de canto – Não houve participantes o suficiente. 

Destaques
O Brasileiro apresentou algumas novidades nesta edição. A primeira delas foi a 
transmissão de alguns julgamentos que permanecem disponíveis para qualquer 
pessoa assistir no Youtube e Facebook. 
A seção Best in Show escolheu uma ave por raça em Canários de Porte, e no 
segmento Cor foi escolhida uma ave por categoria. Os segmentos de Agapornis, 
Exóticos e Psitacídeos também elegeram as aves Best in Show, como já 
acontecia em anos anteriores.

Pívaro
Uma nova raça de canários de porte foi reconhecida na 69ª edição do 
Campeonato Brasileiro de Ornitologia. Denominada Pívaro, em homenagem 
ao seu desenvolvedor, o criador Marcelo Pívaro, foi aprovada em sua terceira 
e última Avaliação Técnica para Reconhecimento, sendo julgada no evento e 
recebendo a nota de corte mínima necessária para sua consolidação, 88 pontos. 
O Pívaro começou o seu processo de julgamento para se tornar uma nova raça 
ainda em julho de 2018, durante o 67º Campeonato Brasileiro de Ornitologia. Em 
2019, mais uma passagem obtendo também a média mínima em nota. 

MANON NEGRO-CINZA - ADEMIR MÜNCHEN
FOTO: ©LEMO

PÍVARO COM E SEM TOPETE
FOTO: ©LEMO
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Ação social 
A Federação Ornitológica do Brasil doou R$ 9,6 mil ao Fundo Social 
de Solidariedade de Itatiba com o objetivo de auxiliar famílias carentes 
da cidade. A entrega da quantia foi realizada pelo presidente da FOB, 
Mário Henrique Simões, à presidente do FSS, Bárbara Zaratini. 
O valor foi arrecadado graças à realização do Campeonato Brasileiro 
de Ornitologia (CBO), que destinou ao Fundo o valor de R$ 1 por ave 
inscrita para a disputa do CBO. 

Campeonato Brasileiro de Canto Livre 
Aconteceram mais duas etapas do Campeonato Brasileiro de Canto 
Livre. A 6ª etapa foi realizada dia 18 de julho durante o CBO, em 
Itatiba, pela FOB. O vencedor desta etapa foi o canário Ícaro, do 
criador Luiz Gustavo C. da Costa, que cantou durante 07:54:69 em 
15 minutos de marcação. 
No dia 1º de agosto, a 7ª etapa do Campeonato Brasileiro de Canto 
Livre aconteceu em Leopoldina, em Minas Gerais, por meio da 
ASSOMI. Mais uma vez, o canário Ícaro, do criador Luiz Gustavo 
C. Costa, levou o primeiro lugar, cantando durante 06:13:47 em 15 
minutos de marcação. 

OBJO 
Manual de Tarim 
O muito aguardado Manual de Tarim já se encontra disponível 
para aquisição. A edição em capa dura e de luxo, conta com um 
completo catálogo de ilustrações de tarins, com fotos coloridas 
e informações técnicas. 
O preço é de R$ 100 e os interessados podem fazer suas 
encomendas pelo e-mail federacaoob@uol.com.br; pelo 
telefone 11 4524 4403; e WhatsApp 11 98980-8592.
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Curso técnico de canário de porte 
A OBJO concluiu no dia 29 de julho o Curso de Qualificação Técnica de Canários de Porte. Foram cerca de 100 
inscritos que participaram de aulas que aconteceram virtuais de 21 a 29 de julho. 
As aulas encontram-se disponíveis para interessados assistirem no endereço www.formandocriadores.net.br

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 de 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. 

Agradecimento 
A FOB agradece o apoio das empresas Capri, Megazoo, Peja e Amgercal, 

que foram patrocinadoras da 69ª edição do Campeonato Brasileiro de Ornitologia. 

www.megazoo.com.br


