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Confira as ações da FOB e outras notícias do mundo ornitológico do mês de dezembro. 

Institucional
Solidariedade 
A FOB realiza a sua tradicional campanha Criar Faz Bem. Neste ano, os interessados em ajudar poderão adquirir um kit 

cujo valor da arrecadação será repassado a uma instituição do Terceiro Setor a ser escolhida pela diretoria. 
O kit que pode ser adquirido por R$ 200, possui uma camiseta estampada com o logotipo da campanha, uma lanterna 

de ovoscopia e a novidade deste ano é a Agenda do Criador, material especial com dicas de manejo a cada período.
É importante lembrar que a agenda não é vendida separadamente. Ela apresenta edição em capa dura e 200 páginas; 

página para informações de dados pessoais; página com calendário do ano de 2023; 12 calendários com os meses de 
2022, com dicas especiais; 140 páginas de controle de postura; 30 páginas com resumo de criação; 16 páginas para 
anotações. 

Para adquirir o kit, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp (11) 98980-8592. As opções disponíveis para as 
camisetas são P, M, G, GG e EXG (podem ser adquiridas separadamente por R$ 80). 
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Recesso 
A FOB comunica aos clubes e seus associados que entrará em recesso de final de ano, paralisando temporariamente 

suas atividades de 20 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022. 
As remessas de anéis pedidos até o dia 8, já foram enviadas. Novas solicitações feitas após esta data terão envio 

programado após o dia 3 de janeiro de 2022. 

Taxa federativa 
Aproveite para ter 20% de desconto na Taxa Federativa com o pagamento realizado até março de 2022 e garanta 

também anilhas com preços diferenciados. 
Consulte seu clube para saber preços e condições de pagamento.
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Novo clube 
O HP-COCAM (Clube Ornitológico de Campo Mourão), sob presidência de Oseias Pereira Vieira, filiou-se no dia 9 de 

dezembro.  O clube foi fundado no dia 22 de maio e já conta com cerca de 30 associados.  
A FOB e todos seus clubes filiados dão as boas-vindas à Cocam a este universo maravilhoso que é a ornitologia. 

Adote um criador 2022
O Adote um criador segue com sua edição 2022. Até o momento, são 16 pares que participam do programa (criador 

orientador e iniciante) e tem a parceria da Megazoo e da Comercial Penna Firme. 
Caso atendam à regulamentação do Adote um Criador 2022, todos receberão prêmios ao final da edição. 
As inscrições podem ser feitas pelo e-mail federacaoob@uol.com.br.

Criador Legal 
A FOB e mais seis organizações do setor de pets encerram as atividades relativas ao ano de 2021 da campanha Criador 

Legal. 
O objetivo é mobilizar usuários de internet para conscientizá-los das boas-práticas da criação de animais domésticos e 

incentivá-los a entrar para este mundo cheio de amor recíproco. 
Por todo o ano, as parceiras promoveram postagens em suas páginas oficiais com um tema específico, lembrando das 

responsabilidades dos criadores e dos direitos universais dos pets. 
Confira as postagens no Instagram e Facebook FOB (@fobbrasil) e conheça mais da campanha no link:
http://campanhacriadorlegal.com.br/.
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Podcast FOB Brasil 
A FOB Brasil já está no Spotify com um teaser do que está por 

vir. Acesse a página da plataforma em https://open.spotify.com/
episode/5JFDXosuOmXZBy06CpzpS9?si=dBWWngb4R0KKxqHTeaG3wA.  

No Podcast haverá muita discussão sobre o mundo da criação de aves 
domésticas e exóticas, permitida pelas leis brasileiras. 

Confira o episódio de apresentação da FOB e siga nossas redes sociais para 
saber quando estréia o primeiro convidado. 

Programa Artigo Técnico Premiado 
A Revista Brasil Ornitológico continuará com a promoção Artigo Técnico Premiado. 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. 

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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FOB Filhote tem novo personagem 
O canal FOB Filhotes, do Youtube, realizou uma eleição 

para a escolha de nome do seu novo personagem, o 
Diamante Gould. 

O processo de escolha foi realizado nas redes sociais 
da FOB Brasil, no Facebook e Instagram. Foram três nomes 
sugeridos aos seguidores com indicações de votação nos 
comentários: Lipe, Theo e Beto. 

O nome escolhido pelos internautas foi Lipe, que recebeu 
um total de 82 votos (51 no Facebook e 31 no Instagram); 
Beto foi o segundo com 67 votos (14 e 53); e Theo, o 
terceiro com 33 (11 e 22). 

Acompanhe o canal FOB Filhote no Youtube para saber 
mais sobre este novo amiguinho de penas e as novidades 
que virão por aí: peça para as crianças da família para se 
inscrever no canal FOB Filhote pelo Youtube Kids. 

Campeonatos 
Brasileiro de Canto Livre 

A FOB realizará, em 2022, o Campeonato Brasileiro de Canto Livre e 
Fibra. 

Clubes interessados em sediar as etapas da competição têm de realizar 
as duas categorias e as quatro classes para aves (Roda de Canto Livre e 
Roda de Fibra para filhotes e adultos). 

Os clubes também serão responsáveis por disponibilizar o espaço e a 
reserva de dois dias para as etapas, assim como as estacas e a estadia 
do juiz FOB/OBJO. 

Serão 12 etapas disputadas: 10 realizadas pelos clubes associados e 
duas realizadas pela FOB (a primeira e a última), em Itatiba. Os interessados 
participarão de um sorteio pelo qual serão escolhidos: dois do Sul, dois do 
Centro-Oeste, dois do Nordeste e quatro do Sudeste. 

Os interessados podem entrar em contato com o diretor de Canto Livre 
da FOB, Bruno Rodrigues da Silva, pelo WhatsApp (21) 98152-4810. 
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OBJO
Curso Básico de Canário de Cor 

A FOB disponibiliza à comunidade uma série de vídeos do projeto Curso Básico de Canários de Cor. 
O teor do curso é introdutório e destinado a criadores que estejam em fase de iniciação ou em nível 
intermediário, oferecendo conceitos e informações sobre a canaricultura de forma simples e objetiva, 
com a finalidade de orientar por meio de fontes confiáveis o desenvolvimento de plantéis. 
São 12 episódios com informações abrangentes sobre a história da espécie, variedades, linhagens e 
mutações genéticas. Os vídeos tem duração entre 7 e 15 minutos. 
O conteúdo pode ser acessado pela plataforma Formando Criadore:
http://formandocriadores.azurewebsites.net/MMPA02AA.aspx

Boletim 04
A OBJO publicou o Boletim 04, dia 13 de dezembro de 2021. O conteúdo traz informações sobre o 

Congresso Técnico de Juízes OMJ em Istambul, na Turquia. 
A FOB participou com representantes de maneira virtual. O Boletim adianta algumas mudanças que 

virão (falta confirmação em ata) para algumas categorias, como canários de porte, exóticos e outros. 
Acesse o boletim e confira as informações pelo link chrome-extension://pljdfffffddkkebpjiaiidlggbjiibnb/

https://objo.azurewebsites.net/Pdfs/Boletins/Boletim7.pdf. 

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.
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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.

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.
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Internacional 
Intercontinental de Istambul 
De 28 de novembro a 5 de dezembro, a cidade de Istambul, na Turquia, recebeu o 1º Campeonato Intercontinental COM 

World Show. 
Este foi o primeiro evento da história da ornitologia como ponto de encontro de criadores de todo o continente europeu. 

70º Mundial de Ornitologia – Piacenza/Itália 
A 70ª edição do Campeonato Mundial de Ornitologia está chegando. 
Ela acontecerá de dia 21 a 23 de janeiro de 2022, em Piacenza, na Itália. Além do julgamento, acontecerá paralelamente 

a tradicional feira comercial com aves. 
Confira a programação. 


