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Institucional 
Eleições
No dia 25 de setembro, aconteceu Assembleia Geral Ordinária para a eleição da nova diretoria da FOB.  Por conta da 
pandemia, a reunião foi realizada por meio de videoconferência que contou com representantes dos clubes filiados e 
diretores da Federação. 
A Assembleia Geral Ordinária foi presidida por Eduardo Zeronhian e teve como secretário Luiz Carlos Marquezani de Castro. 
A votação foi feita por meio de aclamação da chapa única, sem haver restrições impostas pelo estatuto da FOB, como 
atestou o diretor jurídico da instituição, Fernando Fernandes Teixeira. 
A diretoria que comandará a FOB para o triênio 2021/2024 tem os seguintes nomes e cargos: Mário Henrique Simões, 
presidente; Ubiratan Gross Alencastro, vice-presidente. 
Membros do Conselho Deliberativo: 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). 

Eleições OBJO
Logo depois da AGO da FOB, os juízes do órgão iniciaram a Assembleia, com o objetivo de indicar uma lista tríplice para a 
escolha do novo presidente. 
A reunião também aconteceu por meio de videoconferência. O presidente João Francisco Basile da Silva saudou os 
participantes e nomeou Ubiratan Gross Alancastro como presidente da reunião, tendo como secretário Edgar Crippa.
Marcos Migliatti explicou como funcionaria o sistema com três votações em que cada nome mais votado entraria para uma 
lista tríplice para a escolha final: João Basile, Leonardo Monteiro e Eduardo Martins seguiram para a relação final. 
Basile foi indicado para seguir a frente da OBJO, mas o presidente da FOB, Mário Henrique Simões lembrou que o trabalho 
vem sendo conduzido pelos três nomes de forma harmônica.

Adote um criador
A FOB abriu inscrições para a edição 2022 do programa Adote um Criador: já 
estão cadastrados 8 participantes e finaliza no 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. 
Os nomes dos criadores orientadores e alunos já inscritos são: Giovanni Boni 
Lara e Pablo Jardim Bicho; Adir Angel e Antonio Mattos de Alcântara; Fabinei 
Leite Sales e Ítalo Cordeiro Abreu; Wladmir da Silva e Amanda Karine de Miranda; 
Eduardo Zeronhian e Viviane V. Rodrigues; Alexander B. Pino e Fabrício Cunha; 
Bruno Rodrigues da Silva e Edson dos Santos Dias; Carlos Vilela e Sobrinho.
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Revista Brasil Ornitológico 
A FOB tem conhecimento de problemas em relação a distribuição das edições da revista 
Brasil Ornitológico. A Federação tem explicado aos presidentes de clubes que desde 
os primeiros meses de 2021, busca alternativas referentes aos meios de entrega dos 
exemplares aos associados dos clubes filiados para obter mais eficiência e economia. 
A próxima edição, a de número 124, que circulará em dezembro, o envio será feito, 
de maneira experimental, por uma empresa terceirizada. Assim que acontecer será 
avisado para que os criadores fiquem atentos ao recebimento e retornem para a 
solução de possíveis problemas apresentados. 
A FOB também solicita aos presidentes que verifiquem entre seus associados quais 
aqueles que estão com problemas no recebimento e enviem até o dia 25 de outubro 
uma lista contendo o nome, CPF e número de filiação destes sócios para o e-mail 
federacaoob@uol.com.br

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 e adquira já a sua pelo e-mail federacaoob@uol.com.br; pelo telefone 11 
4524 4403; e WhatsApp 11 98980 8592.

Frente parlamentar 
A FOB, por intermédio de Marcelo Nanini, renomado criador de aves ornamentais que tem colaborado nos últimos anos, 
conseguiu o apoio do deputado federal Capitão Augusto (PL-SP), protocolando na Câmara dos Deputados um requerimento 
para a criação da Frente Parlamentar dos Passarinhos. 
O objetivo é o desenvolvimento e defesa da Frente Parlamentar dos Criadores de Pássaros Domésticos, Exóticos e Nativos. 
A FOB solicita aos criadores que tiverem contatos com parlamentares peçam que estes apoiem essa iniciativa por meio 
deste passo a passo: 
1- acessar o link https://infoleg-sileg.camara.leg.br/autenticador/ e fazer o login;
2- clicar em “aguardando a assinatura”, no canto esquerdo da tela;
3- clicar em “subscrição coletiva aberta”;
4- Pesquisar no campo oportuno o seguinte código CD213762123500;
5- Selecionar o REQ e clicar em “ações” (à direita na cor verde) e incluir assinatura .
6. Inserir senha e confirmar.
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Avanço jurídico no Paraná 
O governo do Estado do Paraná baixou alteração de normativa que acaba com as restrições de criação de pássaros em 
áreas urbanas e equipara os criadores de aves ornamentais e canoras do estado do Paraná a Produtores Rurais. 
A conquista se deve aos trâmites iniciados pela FOB e sua diretoria jurídica em 17 de abril de 2019, em conjunto com 
o deputado Francisco Buher, aliado dos criadores paranaenses de pássaros, o governador Ratinho Júnior, e mais três 
secretários de estado, da Casa Civil, Saúde e Agricultura.
Como resultados imediatos, as leis municipais restritivas com base no normativo antigo serão alteradas; os criadores 
que participarem de feiras e exposições poderão vender suas aves sem problema de natureza fiscal, uma vez que estarão 
enquadrados como produtores rurais na lei.
Mais informações podem ser obtidas com o diretor jurídico da FOB, Fernando Fenandes Teixeira pelo e-mail ffteixeira@
onda.com.br.

Nova logomarca 
A logomarca da FOB foi redesenhada e traz consigo a principal missão da Federação: 
reunir todos os criadores de aves em ambiente doméstico no Brasil. 
A revitalização é imprescindível para que a imagem da Federação continue 
atualizada. São três aves redesenhadas, com os aspectos e traços mais marcantes 
a qual espécie cada uma delas representa: canários, psitacídeos e exóticos. 
“O trabalho realizado pela diretoria nos últimos anos deu à FOB uma cara nova, mais 
próxima dos clubes, dos criadores e mais inclusiva. Como forma de representar esse 
momento que vivenciamos, desenvolvemos essa nova logo, buscando preservar a 
concepção original, porém com motivos mais modernos e que realmente pudesse 
representar todos os segmentos de interesse da Federação, além de remeter às 
cores de nosso país”, afirmou o presidente da FOB, Mário Henrique Simões. 

Campeonatos 
Brasileiro de 2022 
A FOB já definiu a agenda do Campeonato Brasileiro de 2022 que acontecerá, 
como nos últimos anos, no Pavilhão de Eventos da federação, em Itatiba. 
Anote aí na sua agenda: a 70ª edição do Brasileiro acontecerá de 7 a 17 de julho 
do próximo ano. Fique ligado nas nossas redes sociais para mais informações. 

Galeria dos campeões 
O internauta já pode visualizar as fotos das aves que obtiveram destaque no 
Brasileiro deste ano. Basta acessar o brasileirofob.net.br, abrir a aba Explore+ e 
clicar no link Galeria de Campeões e, em seguida, selecionar 2021. 
Aprecie as fotos dos grandes campeões por segmento e a beleza das aves.  
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Campeonato Brasileiro de Canto Livre 
No dia 24 de outubro, a FOB encerrou a 1ª edição do Campeonato Brasileiro de Canto Livre com a realização da 13ª etapa 
realizada pelo clube UOVP, em São José dos Campos, em São Paulo. 
O canário Shady Leo, da criadora Ana Maria Nogueira, foi o vencedor ao cantar durante 06:12:72 em 15 minutos de 
marcação. 
Ana Maria também merece destaque, pois foi a segunda colocada com o canário Shady Brow, com o tempo de 05:47:54. 
Confira os resultados desta etapa 

Criador     Canário   Tempo 
Ana Maria Nogueira    Shady Leo   06:12:72
Ana Maria Nogueira   Shady Brow  05:47:54
Emerson Gorgati da Costa   Pavarotti  05:45:54
Luiz Cezar Mandazio   Fox Jr   05:23:12
Luiz Gustavo C. Costa   Império L.G.   05:20:72

A classificação geral ficou assim:

 Os primeiros colocados da 13ª etapa do Campeonato Brasileiro de Canto Livre. 
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Balanço
O balanço foi positivo, segundo o diretor de Canto Livre, Bruno Rodrigues. “No início, parecia loucura e havia muitas coisas 
contra: pandemia, era dificuldade de transporte, falta de conhecimento, dificuldades nas organizações, mas conseguimos 
concluir com êxito o campeonato todo”. 
No total, participaram mais de 550 criadores em 13 etapas. “Foram mais de 4.400km percorridos de carro, com mais 55h 
de voos, 13 finais de semanas longe de casa e muitas novas amizades realizadas”, ponderou Bruno.

OBJO 
Manual de Manon 
Já está à venda o novo Manual de Julgamento e Standards de Manon: a obra traz 
compilação completa das mutações em julgamento e 54 páginas com textos e 
fotos coloridas. A edição em luxo tem capa dura. 
As edições custam R$ 120 (mais valor de frete) e podem ser encomendadas 
pelo WhatsApp 11 98980-8592 ou e-mail: federacaoob@uol.com.br. 

Manual de Tarim 
O Manual de Tarim também está 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 (mais valor do frete) 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.

Curso técnico de canário de porte 
A OBJO concluiu em julho o Curso de Qualificação Técnica de Canários de Porte. Foram cerca de 
100 inscritos que participaram de aulas virtuais. 
As aulas encontram-se disponíveis para interessados assistirem no endereço www.
formandocriadores.net.br 
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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. 
www.formandocriadores.net.br 

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.  
www.formandocriadores.net.br 

Canto Livre
Curso para fiscais
A FOB promoverá o primeiro curso on-line para a formação de Fiscais de Roda e Chefes de Rodas de Canto. O curso será 
oficializado pela Federação e OBJO para coordenar as competições de Roda de Fibra e Canto Livre. 
Os clubes interessados poderão inscrever até dois associados representantes que tenham condições e vontade de se 
tornarem fiscais ou chefes de rodas reconhecidos oficialmente pelos órgãos. 
Por meio do curso, os associados poderão organizar e coordenar as competições da modalidade, dando maior visibilidade 
ao Canto Livre e a Roda de Fibra. 
A inscrição pode ser feita pelo e-mail para cantofobobjo@gmail.com indicando nome, número de filiação e CPF dos 
associados.

Fibra e Canto Livre
A nomenclatura dos campeonatos de Canto Livre será alterada para “Fibra”, que vem sendo utilizado 
há décadas pelos competidores e está cada vez mais apropriada a essa competição de resistência. 
Esta modalidade será incrementada pela divisão dos pássaros em faixas etárias, sendo a competição das aves jovens (anilha 
do ano e do anterior) e dos adultos (anilhas com dois ou mais anos de criação), seguindo a mesma sistemática de disputa.  
Em resumo, a competição passará a ser disputada em quatro modalidades: 1) Canto Fibra Jovem; 2) Canto Fibra Adulto; 
3) Canto Livre Jovem; 4) Canto Livre Adulto.
O Canto Livre será competição de apresentação individual.
Os regulamentos específicos para cada modalidade serão apresentados em breve.
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Lives 
As lives seguem com programação definida até o fim do mês de novembro.
Confira a programação. Em dezembro, não haverá live técnica (a volta está programada para fevereiro). 
28/10 - Exóticos 
04/11 - Canários de cor 
11/11 - Canários de porte
18/11 - Canários de canto 
25/11 - Exóticos

Canal FOB Brasil no Youtube


