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Institucional 

Assembleia Geral 

 No dia 10, por meio de videoconferência, foi realizada a Assembleia Geral da FOB, presidida pelo diretor Eduardo Zeronhian, 
tendo como secretário Charles de Almeida Ferreira. O evento contou, entre outros itens da pauta, com a apresentação, pelo 
presidente da FOB, Mário Henrique Simões, do relatório de Atividades da Diretoria da Gestão 2018-2021.

Aconteceu ainda a apreciação do Balanço Anual; aprovação do orçamento para o exercício subsequente; ficou definido 
que a FOB será a promotora do Campeonato Brasileiro de Ornitologia Amadora de 2022, em Itatiba; concessão de título 
por serviços prestados; definição sobre o período de distribuição de anilhas; definição sobre forma de distribuição da 
revista Brasil Ornitológico. Aprovação da proposta FOB para patrocínio de projetos de conservação ambiental; assuntos de 
interesse geral da Federação. 

Homenagem a Antônio Celso Ramalho

Por meio de uma proposta de concessão de título por 
serviços prestados, feita pelo presidente da FOB, Mário 
Henrique Simões, e aceita por unanimidade pela Assembleia 
Geral, a FOB concedeu o título de Presidente de Honra a 
Antônio Celso Ramalho, que reuniu feitos notáveis em sua 
vida como criador de aves e diretor de clubes, da FOB e 
como presidente da OBJO por quatro vezes.

Celso, como é conhecido na FOB, foi presidente por 12 anos 
da OBJO e da FOB. O título recebido é o terceiro do gênero: 
também é presidente de honra da OBJO e da COM-HS.  

Criador de canários de cor por 34 anos, Antônio Celso 
Ramalho se diz satisfeito por mais esta homenagem e, 
principalmente, por receber em vida. “Isso me deixa muito 
feliz, ser lembrado ainda vivo pelas conquistas enquanto 
dirigente da OBJO e da FOB é algo sensacional e muito 

bacana”, diz. 

Como feito mais notável, cita ter auxiliado na compra do terreno em que hoje está construída a sede da FOB e seu Centro 
de Eventos, com a ajuda de Luiz Fernando Fachini Beraldi, in memorian, presidente da Federação, na época. 

“Lembro que tomei as diretrizes da negociação e conseguimos comprar o terreno à vista: isso foi muito importante, porque 
ajudou na saúde financeira da FOB e deu ainda fôlego para que, mais tarde, nos organizássemos financeiramente, sem 
dívidas, para a construção do Centro de Eventos”, afirmou. 
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Lucas e NayaraHeron e Alexandre Fábio e Cintya

Eleições

A diretora da FOB está convocando presidentes de clubes filiados para participar da Assembleia Geral Ordinária que 
acontecerá no dia 25 de setembro. 

Na ocasião, será eleita a nova diretoria da FOB, com mandato de 1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2024. 

A 1ª chamada será realizada às 10h da data e, a segunda, programada para 10h30. 

Chapa única 

Uma única chapa foi inscrita para concorrer às eleições da FOB. Concorrerão, por ela: Mário Henrique Simões, como 
candidato à presidente; e Ubiratan Gross Alencastro, como vice-presidente. 

No Conselho Administrativo: João Batista da Rocha (presidente), Breno Tavares, Charles Haertel, Edgar Crippa, Eduardo 
Zeronhian e Luis Fernando dos Reis Albuquerque. 

No Conselho Fiscal: Takatsugu Kobayashi (presidente), Paulo Viana (efetivo), Renato Lucena (efetivo), Elton Hideki Miyazawa 
(suplente), Hélio Edson Fernandes (suplente) e Masao Kioka Junior (suplente). 

Adote um criador

O Adote um Criador encerrou a sua primeira edição. Foram 22 participantes ao longo do programa e, em seu encerramento, 
cinco criadores orientadores estão habilitados a receberem a premiação, pois cumpriram com os requisitos estabelecidos 
pelo regulamento do programa. 

São eles: Heron M. Bittencourt (aluno Alexandre Araújo), Sebastião Mario M. da Costa (aluno Roberto dos Santos), Fernando 
A. Monteiro (aluno Fortunato Bennetti), Lucas Possani de S. Gazolla (aluna Nayara Assunpção Moreira), Fabio Ricardo Whal 
(aluna Cintya Terezinha Mache). 
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Fernando e Fortunato Sebastião e Roberto

A FOB já abriu inscrições para a edição 2022 do programa Adote um Criador, já estão cadastrados 8 participantes, e vai até 
o mês de agosto de 2022. Participe desta edição: incentive a ornitologia e concorra a prêmios. 

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. 

Novos clubes 

Dois novos clubes passaram a fazer parte do quadro de associados da FOB. 

A Associação Amigos Gloster Brasil (AGB), de Campinas, São Paulo, e é presidida por Raphael Caroni dos Santos; e o 
Clube de Canário de Lavras, de Minas Gerais, presidida por Marcos Vilela de Souza. 

A FOB deseja boas-vindas a ambos! 

Programa Artigos Técnicos 

O criador de canários de cor Alexander Pino, do clube SOS (Sociedade Ornitológica 
de Salvador) foi o vencedor do programa Artigos Técnicos. O resultado foi divulgado 
durante a live Mesa Redonda – Canário de Cor, no canal da FOB no Youtube, no dia 9 
de setembro. 

O artigo com o qual Pino participou, “Mutações Isabelinos Pastéis”, foi publicado 
na Revista Brasil Ornitológico de número 119. O autor falou da satisfação em poder 
contribuir com a comunidade ornitológica por meio de um artigo técnico. 

“Desde que entrei para a OBJO, sentia a necessidade de publicar um artigo técnico 
na revista Brasil Ornitológico. Com a divulgação do programa em 2020, aproveitei a 
oportunidade, fiquei atento ao regulamento, fui selecionado para a publicação e, para 
minha surpresa, ao vivo, fiquei sabendo da minha premiação”. 
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Pino ganhou uma passagem aérea para Piacenza, na Itália, para acompanhar o Campeonato Mundial de 2022 (uma vez que 
não aconteceu o de 2021 devido às restrições sanitárias na Europa neste momento). 

Além de Pino, participaram com artigos técnicos publicados na Brasil Ornitológico, Antonio Carlos Lemo, Berenilton Tito 
Costa, Claudio Gonçalves, Cleiton Benetti, Edgar Crippa, Emerson Prates, Fabiano Lamoglia, Maurício dos Santos, Rogério 
de Souza Pinto e Vagner Bigliardi. 

Solidariedade 

A FOB continua com a campanha Criar Faz Bem, com a venda de camisetas com o 
logotipo do tema. A arrecadação será destinada, mais uma vez, ao Lar Itatibense. 
Entre em contato com a FOB e adquira já a sua pelo e-mail federacaoob@uol.
com.br; pelo telefone 11 4524 4403; e WhatsApp 11 98980 8592.

PL  249/2021

O Projeto de lei de número 249 de 2021, que proibia a fabricação, venda e comércio de gaiolas de pássaros e similares em 
estabelecimentos comerciais e feiras livres, foi retirado de tramitação da Câmara dos Deputados por iniciativa do próprio 
autor, Roberto de Lucena, deputado do partido Podemos. 

A diretoria da FOB, por meio de um grupo formado por diretores da Federação, tem analisado diversas questões legislativas 
referente à ornitologia no Brasil a fim de evitar que novas leis impeçam a evolução da atividade no país. 

A retirada deste PL é mais um avanço no objetivo que a FOB possui de esclarecer a sociedade brasileira sobre os benefícios 
da ornitologia desenvolvida de maneira responsável e legal, tornando-se uma atividade sustentável. 

Regulamentação 

A FOB tem atuado junto aos órgãos regulatórios do setor para criar estratégias de regulamentação a favor da criação de 
aves em ambiente doméstico. Desta vez, a Federação quer se aproximar de questões estaduais e orienta representantes 
e diretores de clubes que, se tiverem relação de proximidade com deputados estaduais da base governista de sua região, 
favor entrar em contato pelo e-mail ffteixeira@onda.com.br com Fernando Teixeira, diretor Jurídico.

mailto:federacaoob@uol.com.br
mailto:federacaoob@uol.com.br
mailto:ffteixeira@onda.com.br
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Legislação 

A FOB está enviando aos representantes de clubes, um Guia de Legislação, 
em arquivo PDF, orientando os criadores sobre como proceder para manter 
regular suas criações segundo as leis brasileiras e também sobre fiscalização. 

O envio acontece por e-mails cadastrados no sistema da FOB. É preciso que 
todos os representantes que recebam o Guia acusem o recebimento, para 
que a FOB tenha um controle e consiga fazer chegar a todos sem exceções. 

Vale lembrar também que é preciso manter todas as informações atualizadas 
de cadastro no sistema FOB.net, login na ÁREA RESERVADA do site www.
fob.org.br

O Guia de Legislação, com as informações técnicas, também foi impresso 
e a publicação será distribuída a todos os criadores de clubes FOB  junto da 
Revista Brasil Ornitológico, edição 123. O guia facilita ao identificar pontos 
importantes das questões jurídicas acerca do tema.  

Workshop 3C

O 3C (Centro de Criadores de Canários) realiza Workshop no sábado, dia 25 de 
setembro, com o tema “História da Canaricultura e manejo da criação”, com o 
dr. Otávio Machado Barbosa. As inscrições são feitas mediante a doação de um 
quilo de alimento não perecível, limite de 40 vagas. 

O evento acontece no Salão Social 3C, no Rio de Janeiro. 

Campeonatos

Resultados do Brasileiro 2021 

Os resultados do Campeonato Brasileiro de 2021 já estão disponíveis no hotsite do evento, podendo 
ser acessado em www.brasileirofob.net.br, na área Explore +, ao clicar no link Resultados Brasileiro 
e, depois, 2021. 

Os usuários podem acessar os tópicos que estão divididos por categorias (Agapornis, Exóticos, 
Psitacídeos, Canto, Cor, Porte e POAs) com resultados gerais, eficiência por clubes, medalhas, 
dentre outros. 

As fotos deverão ficar disponíveis em breve. 
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Campeonato Brasileiro de Canto Livre 

Mais quatro etapas do Brasileiro de Canto Livre aconteceram. Confira os ganhadores. 

No dia 15 de agosto, a SOL realizou a 8ª etapa do Campeonato Brasileiro de Canto 
Livre, em Londrina, no Paraná, que foi vencida pela primeira vez na história por uma 
mulher: Paula Oliveira de Araújo ficou em primeiro lugar com o seu canário Bronko, 
que cantou durante 07:28:26 em 15 minutos de marcação. 

Na 9ª etapa o vencedor foi Manuel da Costa Jesus, com o 
canário Turbo, com um canto de 06:58:15 em 15 minutos de 
marcação. O evento aconteceu em Salvador, na Bahia, e foi 
realizado pela ASSCEBA, no dia 29 de agosto. 

No dia 5 de setembro, a Associação Ornitológica Caxiense recebeu a 10ª etapa 
do Campeonato Brasileiro de Canto Livre, em Caxias do Sul, no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

O canário Cantor, do criador Emerson Augusto da Silva, foi o vencedor ao 
cantar durante 05:56:38 em 15 minutos de marcação. 

No dia 19 de setembro, o clube ABC Ornitológico recebeu a 11ª etapa do 
Campeonato Brasileiro de Canto Livre, em São Caetano do Sul, no Estado 
de São Paulo, e o canário Detroit, do criador Emerson Gorgati da Costa, foi o 
vencedor ao cantar durante 07:07:86 em 15 minutos de marcação. 
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OBJO 

Manual de Tarim 

O 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.

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. 

Lives estão de volta 

As lives do programa Formando Criadores voltaram neste mês de setembro. A primeira delas foi realizada no dia 9, com 
uma Mesa Redonda sobre Canários de Cor. 
No dia 16, foi a vez do Segmento de Canários de Porte; 23, a live foi sobre Departamento Veterinário; no dia 30, Segmento 
de Psitacídeos. 
Em outubro, as lives continuam: no dia 7, com o Segmento de Canários de Cor; 14 para Canários de Porte; 21 novamente 
com assuntos relativos ao setor Veterinário; e no dia 28, Exóticos. 
Fique ligado no canal da FOB no Youtube e no Instagram para mais informações.  

FOBBRASIL @FOBBRASIL

mailto:federacaoob@uol.com.br
https://youtube.com/c/FOBBrasil
https://instagram.com/fobbrasil
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Timbrado Espanhol 

A FOB foi comunicada pela COM, em 13 de agosto, sobre atualizações da raça 
Timbrado Espanhol, que serão apresentadas pela COM-E durante o Congresso 
Técnico OMJ com a proposta de mudança no standard da raça. 

Desta maneira, caso as mudanças sejam aprovadas, e com a FOB e OBJO 
sendo informadas, as entidades seguirão os novos padrões de julgamentos 
para atender os criadores da raça. 

Internacional 

Reggio Emilia é cancelado 

A diretoria da Sociedade Ornitológica Reggiana (SOR) decidiu cancelar o Campeonato de Reggio Emilia, na Itália, devido ao 
estado de emergência decretado no país em virtude da pandemia do coronavírus. 

O torneio, que aconteceria de 14 a 21 de novembro, foi cancelado pelo segundo ano consecutivo. 

Renúncia da presidência na OMJ 

François Villaume renunciou ao cargo de presidente interino da OMJ/COM. Segundo carta enviada aos comitês Executivo e 
Diretivo da COM e às entidades que fazem parte dela, no dia 22 de agosto, se dizia cansado de uma série de acontecimentos 
que teriam sido perpetrados pela presidência da COM e seu Comitê Diretor. 

Em um dos trechos da carta, François cita a “má-fé de certa pessoa que chocou minha ética e que não corresponde com 
aquilo que imagina ser o melhor para os criadores”. 

70º Mundial do Hemisfério Norte 

A COM definiu que a 70ª edição do Mundial de Ornitologia acontecerá em Piacenza, na 
Itália, de 14 a 24 de janeiro de 2022. 


