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Em viagem à Brasília, Frente Parlamentar dos Criadores de Pássaros Nativos, 
Exóticos e Domésticos ganha adesões de deputados 

A comitiva que reúne os diretores do setor jurídico e assuntos ambientais da FOB, composta pelo advogado Fernando 
Teixeira e pelo médico Anibal Rolim, além dos convidados Fernando Schneider, da FOG, e Ademar Talman, da FOC, foi 
à Brasília (Distrito Federal) para articular pautas importantes e divulgar a Frente Parlamentar dos Criadores de Pássaros 
Nativos, Exóticos e Domésticos, entre os dias 8 e 12 de novembro. 

O objetivo é o desenvolvimento e defesa da criação de aves em ambiente doméstico e a segurança jurídica dos criadores 
no Brasil.

E a Frente Parlamentar, que tem como presidente Capitão Augusto (PL/SP) e vice-presidente Darci de Matos (PDS/SC) 
e tem recebido adesões de deputados como Osmar Terra (MDB/RS); Reinhold Stephannes (PSD/PR); Greyce Elias (Avante/
MG); Pompeo de Matos (PDT/RS); Covati Filho (PP/RS); Liziane Bayer (PSB/RS); Maurício Dziediricki (PTB/RS); Afonso 
Motta (PDT/RS); Afonso Hamm (PP/RS); Marcel Van Hattem (Novo/RS); Pedro Westphalen (PP/RS); Bibo Nunes (PSL/RS); 
Maurício Biolchi (MDB/RS); Lucas Redecker (PSDB/RS); Alceu Moreira  (MDB/RS). 

Além de visita aos parlamentares, houve também uma reunião com o ministro interino do Meio Ambiente, Fernando 
Moura, na companhia do deputado Osmar Terra. A reunião tratou de regulamentações referentes à ornitologia e de questões 
pendentes entre o Ministério do Meio Ambiente, do MAPA e da Câmara Setorial Pet. 

Depois de visitarem diversos parlamentares, o grupo acompanhou reunião da Câmara Setorial PET - MAPA. 
A FOB agradece aos deputados pela recepção e a prontidão em ouvir questões referentes à melhoria de regulações para 

apoiar os criadores de aves em ambiente doméstico e apoiar o avanço da Frente Parlamentar. 
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Apoio 
A Frente Parlamentar ainda precisa da adesão de deputados. Caso os criadores tenham contato com os parlamentares 

de seus estados, podem pedir apoio para que eles façam a adesão ao grupo que tem o objetivo de desenvolvimento e 
defesa da criação de aves em ambiente doméstico e a segurança jurídica dos criadores no Brasil.

FOB na imprensa de Itatiba 
A FOB ganhou grande destaque na edição do dia 10 de novembro, com uma chamada de primeira página, colorida, na 

capa da edição digital do noticiário, com a imagem do Centro de Eventos. 
A reportagem sobre o crescimento da ornitologia, com foto e depoimento do presidente Mario Henrique Simões, 

publicada na página 3 no caderno Cidades, faz referência ao Dia Internacional do Criador de Aves, comemorado no dia 10 
de novembro. 

A mídia espontânea, quando se consegue uma menção no noticiário sem necessidade de pagamento publicitário, é um 
trabalho desenvolvido pela Assessoria de Imprensa que monitora e sugere pautas relevantes aos veículos de comunicação. 
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FOB vai lançar Podcast 
A FOB prepara o lançamento de seu podcast para que todos 

os criadores de aves e entusiastas da ornitologia possam obter 
informações e conhecimento sobre esse universo onde e quando 
quiserem. 

O projeto ainda está em fase de planejamento, mas deve 
ganhar um escopo em breve. Fique ligado em nossas redes 
sociais para mais informações. 

Anilhas 
A FOB criou um canal de comunicação para que os criadores e representantes de clubes informem a venda de anilhas 

realizada por terceiros. A partir da informação, a FOB bloqueará preventivamente o número de CPF da pessoa que estiver 
comercializando e comunicará o clube para que sejam tomadas as providências com relação ao caso.

Fica a cargo dos clubes definirem ações de penalização a quem for surpreendido comercializando sem autorização da 
FOB as anilhas. 

Após notificação do clube ao criador que o mesmo está praticando ato ilícito, deverá ser enviada uma cópia à FOB, 
informando todas as ações disciplinares impostas ao criador. O desbloqueio ou manutenção do CPF do criador será 
realizado com base nas informações fornecidas pelo clube.

Canal 
O canal está disponível em www.fob.net.br, representado por um assistente virtual que fica no 
canto superior direito da tela de navegação do site. 
Ao clicar nele, é aberta uma página que ensina o passo a passo para estabelecer e enviar a 
informação da venda de anéis para terceiros. 
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Anilhas 2022
A FOB começou a aceitar pedidos das anilhas para identificação de aves criadas em ambiente doméstico. Os criadores 

podem realizar os pedidos de anilhas por intermédio dos clubes aos quais são filiados e elas serão enviadas aos clubes a 
partir de dezembro. 

As anilhas terão cor marrom alaranjada.
Desde 2019, junto da comercialização de anilhas, é cobrada a taxa federativa que é única por associado. 
Por meio do programa de benefícios da FOB, criadores que estão classificados por seus clubes como iniciante e não 

competidor recebem 50% de desconto no pagamento desta taxa única. Vale ressaltar que a classificação dos criadores 
nestas duas modalidades é atribuição do clube ao qual está vinculado. 

O criador iniciante é aquele que nunca foi inscrito no sistema fob.net. Já o não competidor é aquele não tem interesse 
em criar aves com fins de competição. 

São três as classificações que podem ser feitas pelos clubes em seu quadro associativo: além destas duas, há a 
categoria padrão. 

Revistas BO – atualização de cadastro

A FOB realiza um levantamento de cadastros inconsistentes que têm apresentado 
problemas para o envio da Revista Brasil Ornitológico. Os dados disponíveis tem 
sido cruzados com informações da agência dos Correios e já se detectou diversas 
inconsistências. 

A intenção é resolver os problemas antes do envio da edição 124 (que não será 
enviada pelo Correio). 

As menores aprendizes, Brenda e Giovana, realizam o contato telefônico com os 
cadastros incorretos para uma solução. 

Programa Artigos técnicos 
A Revista Brasil Ornitológico continuará com a promoção Artigos Técnicos. Para participar basta enviar para publicação 

da Revista um artigo técnico inédito e, preferencialmente, original. Um grupo técnico será responsável pela seleção daqueles 
que serão publicados ao longo das edições do próximo ano da publicação. 

Aqueles que forem escolhidos, concorrerão a uma passagem para o Mundial de Ornitologia de 2023, ainda sem local 
e data definidos. 

Consulte o regulamento em https://www.fob.org.br/images/Publicacoes/Anuarios/Regras.pdf. 
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Leonardo e BraidoGiovane e Fabricio

Carlos e JoãoBruno e Edson

Alexander e FabricioAdir e Antonio

Adote um criador 2022
Continuam abertas as inscrições para a edição 2022 do programa Adote um Criador. Até o último dia 18, 16 participantes 

e seus aprendizes faziam parte do programa, que tem a parceria da Megazoo e da Comercial Penna Firme. 
Caso atendem à regulamentação do Adote um Criador 2022, todos receberão prêmios ao final da edição. 
Confira algumas fotos. 
Mais informações podem ser obtidas pelo site fob.org.br ou e-mail
federacaoob@uol.com.br.
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Seja solidário 
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 WhatsApp 11 98980 8592.

Campeonato Brasileiro 
Estandes 
A FOB comunica que a reserva de stands é, no momento, de exclusividade dos clubes. A entidade alterou o formato da 

área comercial do Campeonato Brasileiro, o que resultou em um acréscimo de 23 estandes à venda (4,00x1,50m). 
Os interessados devem se manifestar por meio do e-mail federacaob@uol.com.br ou por meio do WhatsApp (11) 

97589-7767 até o dia 30 de novembro. 
Caso haja um número maior de interessados do que estandes disponíveis, será realizado sorteio para a contemplação 

dos clubes. 
A data do Brasileiro é de 7 a 17 de julho de 2022. 
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Patrocinadores 
O Campeonato Brasileiro 2022 já possui seus primeiros patrocinadores, que adquiriram cotas por meio do Plano 

Comercial do campeonato. 
A FOB dá as boas-vindas a Megazoo, Peja, Multiaves, Grupo Capri (ao qual pertence as Anilhas Capri e Unigen) e 

Ampligen. 
Empresas interessadas em se tornarem parceiras do evento, que acontece em 2022, e quiserem ter evidência da marca 

com as transmissões ao vivo a todo o mundo, por meio de nossas redes sociais, podem solicitar o Plano Comercial através 
do e-mail federacaob@uol.com.br ou WhatsApp (11) 98980 8592.
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Cultura alternativa 
No dia 1º de outubro, produtores rurais conheceram maneiras de proporcionar mais rendimento aos seus negócios 

durante a realização do “Dia de Campo – Culturas Alternativas para Pequenas Propriedades Rurais”, que aconteceu em 
Leopoldina, em Minas Gerais. 

O evento foi realizado pelas secretarias de Agricultura e Meio Ambiente das cidades de Guiricema e Visconde do Rio 
Branco. Participaram também do evento, vereadores do município de Leopoldina. 

Na ocasião, o organizador do evento, o médico veterinário e diretor técnico veterinário da FOB dr. Otávio Machado 
Barbosa apresentou culturas que podem ser modelos de negócios alternativos que incrementam a renda dos pequenos 
produtores, como a psicultura em tanque suspenso e a avicultura de postura em sistema semi-confinado. 

O destaque ficou para a apresentação da canaricultura como uma alternativa comercial. Os produtores conheceram um 
criatório de canários, Canaril Sofia, na propriedade de Otávio, no Sítio Sonho Dele. 

“A canaricultura é uma cultura produtiva como outra qualquer e bem possível de se adaptar a realidade do pequeno 
produtor para estimular sua rentabilidade produtiva”, afirmou Otávio Machado. 

Participação dos produtores rurais da agricultura familiar dos municipios de Guiricema/MG e Visconde do Rio Branco/MG através das Secretarias de Agricultura

Vereadores de Leopoldina presentes no Dia de Campo: da esquerda para direita, 
Waldair Barbosa , Bernardo Guedes Rodrigo Pimentel, Otavio, José do Carmo, Gilmar Pimentel
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Honra internacional 
Celso Ramalho recebeu mais uma homenagem. Desta 

vez, a COM anunciou o criador, ex-presidente da FOB e da 
OBJO, como vencedor do Honour Prize (Prêmio de Honra, 
em tradução livre). 

A documentação oficial foi enviada no dia 24 de novembro 
e o documento menciona Celso Ramalho como um dos 
responsáveis diretos pelo sucesso da FOB e da OBJO. 

O texto cita também que Celso é atual presidente de 
Honra da Federação e contribuiu muito para a evolução 
da ornitologia no país e que, durante anos, prestou uma 
valiosa contribuição ao comitê da COM Hemisfério Sul e aos 
torneios organizados na América do Sul. 

Vale lembrar que esta é a quarta honraria recebida 
por Celso Ramalho: já lhe foram concedidos os títulos de 
Presidente de Honra da FOB (em outubro deste ano), da 
OBJO e da COM-HS. 

OBJO 
Boletim Técnico 
A OBJO publicou seu boletim técnico de número 03/Novembro de 2021 com propostas de alterações e uma inclusão 

para nomenclaturas destes segmentos feitas pelos grupos técnicos de Psitacídeos, Exóticos, Periquitos de Cor e Canários 
de Porte. 

Os criadores de cada um desses segmentos de aves podem consultar as propostas e enviar suas sugestões para cada 
grupo específico pelo e-mail objo@uol.com.br. 

O Boletim Técnico fica hospedado no site da OBJO e pode ser acessado pelo QR Code disponível aqui: http://objo.
azurewebsites.net/Pdfs/Boletins/Boletim6.pdf. 

É imprescindível que os criadores realizem essas consultas pois serão inclusões e alterações válidas para os 
campeonatos de 2022 (inclusive brasileiro). 

Os criadores podem conferir a nomenclatura vigente no anuário da FOB, disponível pelo link: https://www.fob.org.br/
magazine/ANUARIO2021.aspx. 
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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; e WhatsApp 11 98980-8592.
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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.

Eventos
PET South America

De 30 de novembro a 2 de dezembro, no São Paulo Expo, 
acontece a PET South America e a PET VET, um dos mais 
importantes eventos da cadeia comercial de pets da América 
Latina. 

Mais de 400 marcas da indústria pet e veterinária estarão 
reunidas para entregar a melhor experiência a um público de 22 
mil visitantes. A Expo São Paulo é um dos maiores centros de 
eventos sulamericanos e comporta uma grande área com 15 
mil metros quadrados. 

Serviços: 
PET South America
30 de novembro a 02 de dezembro de 2021
Horário: das 13h às 21h 
Local: São Paulo Expo, SP 
Link para credenciamento: https://www.petsa.com.br/
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Internacional 
70º Mundial de Ornitologia – Piacenza/Itália 
A 70ª edição do Campeonato Mundial de Ornitologia começará no dia 21 de janeiro de 2022, em Piacenza, na Itália, 

quando será aberto ao público. Na ocasião, também ocorrerá a exposição das aves e uma uma feira tradicional. 
O encerramento está programado para o dia 23 de janeiro. Confira a programação.


