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INSTITUCIONAL 
Solidariedade 
A Federação Ornitológica do Brasil (FOB) realizou doações que totalizam R$ 8,5 

mil a duas entidades assistenciais de Itatiba: o Asilo São Vicente de Paulo e o Abrigo 
Irmãos de Rua receberam R$ 4 mil cada uma. 

O valor foi arrecadado durante a tradicional campanha FOB Solidária, que aconteceu em dezembro do ano passado, com 
venda de materiais promocionais que incentivam a ornitologia entre os clubes filiados à FOB. 

A doação foi feita presencialmente pelo presidente da Federação, Mário Henrique Simões, visitando as duas entidades, 
sendo recebido no Asilo São Vicente de Paulo pelo administrador Carlos Alberto Iervolino, e no Abrigo Irmãos de Rua, por 
Flávio Augusto Azzi. 

Irmãos de Rua - A entidade Irmãos de Rua é um abrigo que trabalha em prol de moradores em situação vulnerável nas 
ruas de Itatiba há 20 anos. Atualmente, atende 10 pessoas que moram em um lar erguido pela associação. 

Segundo o presidente Flávio Augusto Azzi, está em campanha para adaptação dos quartos do novo abrigo e está 
pedindo a doação de 10 camas para os moradores. 

COMO DOAR PARA O IRMAÕS DE RUA - pelo telefone 11-99989-5846, ou depósito em conta corrente (Banco do 
Brasil, ag. 6545-5 e cc. 99332-5) ou pelo PIX com chave de CNPJ 05.282.392/0001-42. 

Asilo São Vicente de Paulo - Há 112 anos, o Asilo presta assistência a idosos de Itatiba. Atualmente, atende 63 pessoas. 
Segundo o administrador, a entidade está constantemente precisando de fraldas do tipo adulta (G e Extra-G). 

COMO DOAR PARA O ASILO - pelo telefone (11) 4524-0590, ou PIX por chave de CNPJ 51.920.569/0001-06.  

Sopa Fraterna - A FOB também doou R$ 550 para o programa Sopa Fraterna, de Monte Azul Paulista,  que atende 160 
famílias do município há 10 anos e é realizada tradicionalmente aos sábados. 

A ajuda proporcionou mais de 300 litros de sopa, com complementos de 160 pães e 77 porções de legumes para o 
preparo de refeições ao longo da semana. 

“A Sopa Fraterna no Centro Espírita Amor e Caridade ajuda muitas famílias de Monte Azul, já tem 10 anos, e sempre 
contamos com doações de quem quer fazer a diferença e colaborar. Agradecemos a doação da FOB que ajudou a alimentar 
muitas famílias”, afirmou Antonio Carlos Lemo, voluntário do programa social do Centro Espírita e diretor de canários de 
Porte da FOB. 

COMO DOAR PARA A SOPA FRATERNA – pelo whatsapp (17) 99155-6283, ou PIX por chave CPF 044.323.098-65, 
banco Sicredi.

Confira as ações da FOB e 
outras notícias do mundo ornitológico 



Boletim FOB, nº 56 – Janeiro de 2022

2

Anilhas 2022
Aproveite para fazer seu pedido 

neste mês de janeiro por preços 
acessíveis. 

Consulte o seu clube e saiba 
quais opções estão sendo 
oferecidas aos associados. 

A taxa federativa, que é única, 
também tem 20% de desconto de janeiro a março. 

Vale também lembrar que, por meio do programa de benefícios da FOB, 
criadores que estão classificados por seus clubes como INICIANTE e NÃO 
COMPETIDOR têm a possibilidade de isenção de pagá-la. 

A classificação dos criadores nestas duas características depende do 
clube ao qual está vinculado. 

Adote um Criador 2022

O Adote um Criador prossegue com sua edição 2022: 16 participantes, entre criador orientador e iniciante, estão 
interagindo para a troca de informações e conhecimentos ornitológicos. 

Participe você também desta iniciativa que ajuda a incentivar a criação de aves em ambiente doméstico. Inscreva-se 
pelo e-mail federacaoob@uol.com.br. 

Siga as regras do programa e ganhe prêmios. 
O programa tem a parceria da Megazoo e da Comercial Penna Firme.

Podcast FOB Brasil 
O primeiro e segundo episódios do podcast FOB Brasil já está no ar! 
E a estreia destacou o projeto ambiental da FOB, Heróis da Biodiversidade. 
O entrevistado é o coordenador Andrey Naves, coordenador do programa e diretor de Psitacídeos da federação. 

Acesse o Spotify ou clique neste link para ser redirecionado ao perfil do Podcast:
https://open.spotify.com/episode/5JFDXosuOmXZBy06CpzpS9?si=dBWWngb4R0KKxqHTeaG3wA.  
Fique ligado em nossas redes sociais para saber quando os episódios vão ao ar! 

Carlos e João Douglas e Walace
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Diamante Gould
Em dezembro, o canal do 

Youtube FOB Filhote lançou um 
novo personagem para as crianças 
amantes de aves: o Diamante 
Gould. 

No mesmo mês, as páginas do 
Facebook e do Instagram fizeram 

uma eleição para a escolha do nome do novo 
amiguinho junto a seus seguidores: dentre 
os três nomes disponíveis, Beto, Téo e Lipe, 
venceu este último. 

O Diamante Gold agora se chama Lipe e 
já fez sua segunda aparição no FOB Filhote. 
Acesse o link e assista: https://www.youtube.
com/watch?v=ktfC8QofWnk.

Calopsita 
Aos poucos, o FOB Filhote vai formando sua turminha para divertir os 

futuros criadores de aves domésticas. 
Neste mês de janeiro, foi apresentada uma calopsita para fazer parte do 

programa infantil. O nome dela também foi escolhido por meio de votação entre 
seguidores das páginas da FOB no Instagram e Facebook. 

Os nomes sugeridos eram Lola, Ziza e Pipa, sendo o primeiro o mais votado 
entre a galera das redes sociais. 

Confira a apresentação da nossa nova mascote pelo link https://www.
youtube.com/watch?v=mI7gkeERwpM.
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FOB e UFLA 
A FOB e a Universidade Federal de Lavras (UFLA) darão início, neste ano, ao 

projeto Criadouro Experimental. Este é o primeiro passo na história da entidade para 
uma cooperação entre o universo de criadores de aves em ambiente doméstico com 
a comunidade científica. 

A parceria ajudará na disseminação de conhecimento e trará resultados científicos 
para melhorar o manejo dos plantéis, tanto na área sanitária quanto nutritiva. 

Para o início deste projeto, a FOB pede que criadores das regiões Sudeste e do 
Estado do Paraná, que puderem, doem casais de canários de cor da linhagem clara sem fator ou melânicos clássicos sem 
fator (azuis, verdes, ágatas amarelos, canelas amarelos e isabelinos amarelos). 

A ideia é formar 80 casais para o início das pesquisas: para doações, entre em contato pelo WhatsApp (32) 98434-
0993, com dr. Otávio Machado. 

Programa Artigos técnicos 

A Revista Brasil Ornitológico segue com o programa Artigos Técnicos. Se você quer ou conhece alguém que tenha 
interesse em participar, envie um artigo técnico inédito e, preferencialmente, original para a Revista Brasil Ornitológico. 

Um grupo técnico será responsável pela seleção daqueles que serão publicados ao longo das edições de 2022. 
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. 

 FOB Mulher 
A Revista Brasil Ornitológico também está abrindo um espaço na publicação para 

destacar as mulheres que se aventuram como criadoras de aves em ambiente doméstico. 
A próxima edição da Revista Brasil Ornitológico dará destaque a algumas delas. 

A intenção é incentivar mulheres a serem criadoras em um universo que vem 
ganhando cada vez mais a adesão feminina. 

Se você é uma ou conhece alguma e quer que ela seja destaque, contate a equipe da 
Revista,  pelo e-mail revistafob@copygraph.com.br  
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Distribuição da Revista Brasil Ornitológico
Com a intenção de melhorar a entrega da 

revista Brasil Ornitológico, a partir da edição 124, a 
distribuição será responsabilidade de uma empresa 
especializada no setor.

A FOB solicita aos presidentes e ou representantes 
de clubes que acompanhem, juntamente com os 
associados, e a partir de 27 de fevereiro enviem 

e-mail para federacaoob@uol.com.br sobre a eficácia desta nova modalidade para que 
tenhamos parâmetros para correções, caso necessário.

CAMPEONATOS
BRASILEIRO
A 70ª edição do Campeonato Brasileiro de Ornitologia já teve data 

definida pela Federação Brasileira de Ornitologia: de 7 a 17 de julho de 
2022. O torneio acontecerá no Centro de Eventos da FOB, em Itatiba/SP. 

Em breve, a Federação deverá divulgar o cronograma do campeonato. 
A FOB já reuniu parceiros comerciais que apoiarão o evento em 2022. 

São eles: a MegaZoo, a Ampligen, Grupo Capri, Distribuidora Multiaves e 
Peja Cereais. 

OBJO
Curso Básico de Canário de Cor 
O Projeto Curso Básico de Canários de Cor já está disponível para toda a comunidade de criadores, e é totalmente grátis, 

inclusive com quiz para testar o que aprendeu e com o aplicativo VAMOS COLORIR que mostra na prática as marcações 
nos canários de cor. 

Seja para quem está em fase de iniciação ou em nível intermediário, o curso oferece 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 máxima de pouco mais de 7 minutos. 

O conteúdo pode ser acessado pela plataforma Formando Criadores e pelo youtube FOB Brasil, playlist Curso Básico 
de Canários de Cor. 
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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 Canários
A FOB disponibiliza as novas edições dos Manuais de Julgamento para Canários 

de Cor, de Porte e de Canto. Todos eles trazem mais fotos, inclusão de raças, 
atualizações técnicas e outras novidades. Para adquirir o seu basta entrar em contato 
pelo whatsApp 11-98980-8592.

INTERNACIONAL 
70º Mundial da Itália cancelado 
A COM emitiu nota informando o cancelamento da 70ª edição do Campeonato Mundial de Ornitologia que aconteceria 

de 21 a 23 de janeiro de 2022, em Piacenza, na Itália. 
O cancelamento tem a ver com um foco de gripe aviária na região.


