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Institucional 
ONG de Petrópolis 
A Federação Ornitológica do Brasil (FOB) e a Megazoo 

doaram mais de R$ 5 mil em alimentos da linha super 
premium para pets exóticos que estão sendo recolhidos 
pelo Grupo de Resgate de Animais em Desastres (Grad) 
na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. 

A doação visa a atender a demanda do Grad que tem 
atuado para auxiliar animais que estão em situação de 
desamparo: ou porque estão sem proprietários devido às 
mortes causadas pelas chuvas (e serão encaminhados à 
adoção), ou porque seus donos perderam suas residências 
e estão sem espaço para abrigá-los.

Dentre os 300 bichinhos resgatados, estão aves 
(canários, calopsitas, maritacas, papagaios, periquitos) e 
animais como jabutis, tartarugas e roedores.  

Assim, o socorro prestado tem ganhado apoio da FOB 
e da Megazoo que auxiliarão na alimentação que a ONG 
fornecerá. 

Anilhas 2022
Aproveite para 

adquirir anilhas com 
preços diferenciados. 
Consulte o seu clube 
e saiba quais opções 
estão sendo oferecidas 
aos associados. 

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

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.
A classificação dos criadores nestas duas 

características depende do clube ao qual está vinculado. 

Confira as ações da FOB e 
outras notícias do mundo ornitológico 

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. 

Carlos e João Wecsley e Leandro

Douglas e Walace
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Podcast FOB Brasil 

O Podcast FOB Brasil já é um sucesso no mundo 
ornitológico. 

O programa tem distribuído muita informação técnica 
e de qualidade aos criadores de todo o país. Confira os 
quatro primeiros episódios acessando o podcast na 
plataforma do Spotify. 

FOB Filhote
O canal FOB Filhote segue divertindo a garatoda e 

incentivando os pequenos a terem um amiguinho de 
penas. 

Venha também conhecer nossos dois personagens: o 
Diamante de Gould Lipe e a calopsita Lola. 

Assista aos vídeos no perfil do Youtube FOB Filhote. 
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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 evidenciar as mulheres 
que se destacam como criadoras de aves em ambiente 
doméstico.

A estreia da nova seção acontece na próxima edição 
da Revista Brasil Ornitológico.  

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  

Distribuição da Revista Brasil Ornitológico
A FOB comunica que mais de 50 revistas retornaram 

por defasagem em informações postais de associados. 
Para corrigir e garantir a entrega, a Federação solicita 
aos presidentes e ou representantes de clubes que 
acompanhem, juntamente com os associados e relatem 
se houver problemas. 

Os clubes devem atualizar o cadastro de seus 
associados. Caso o criador não tenha recebido a última 
revista, envie e-mail para federacaoob@uol.com.br sobre 
a eficácia desta nova modalidade para que tenhamos 
parâmetros para correções, caso necessário.

Anuário 2022 
A edição deste ano do Anuário da FOB já está em 

distribuição. O arquivo é enviado em formato digital, em 
PDF, para os clubes que farão a distribuição para os seus 
associados. 

Consulte seu clube para mais detalhes. 
 
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. 

Também já está 
aprovado o cronograma 
do evento. 
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A FOB já reuniu parceiros comerciais que apoiarão 
o evento em 2022. São eles: a MegaZoo, a Ampligen, 
Anilhas Capri, Nova Unigen, Distribuidora Multiaves, a 
Peja Cereais, a Protein e Mobbirds. 

Canto Livre 
A FOB já definiu as etapas do Campeonato Brasileiro 

de Canto Livre e Fibra 2022. Entre os dias 21 de maio e 3 
de dezembro deste ano, serão disputadas 10 etapas em 
diversas sedes de clubes: a primeira, assim como a última 
delas,acontece em Itatiba e será recebida pela FOB. 

Centro de Eventos 
A FOB está disponibilizando seu Centro de Eventos 

Luiz Fachini Beraldi para clubes que queiram promover 
seus campeonatos internos. Para requisitar o espaço, os 
interessados devem completar uma série de requisitos: 
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1 – O valor para utilização das gaiolas é de R$2,50/
gaiola; 

2 – O clube promotor deve comunicar a FOB com 
antecedência mínima de 60 dias sobre a realização do 
evento, informando a quantidade estimada e o modelo de 
gaiola a ser utilizada e quantidade estimada de pessoas 
que estarão presentes no evento; 

3 – É de responsabilidade do clube a etiquetagem e o 
abastecimento das gaiolas com alimento e água; 

4 – A FOB será a responsável pelo pedido de 
autorização do evento junto ao EDA (Escritório de Defesa 
Agropecuária), e solicitações de alvará, licença para 
aglomeração de pessoas junto a vigilância sanitária junto 
à prefeitura de Itatiba; 

5 – O clube promotor será responsável pelo pagamento 
do responsável técnico (presente durante todo o evento) 
e da taxa de aglomeração animal. Os pagamentos do RT 
e da Taxa de Aglomeração podem ser rateados entre dois 
ou mais clubes caso eles realizem evento na mesma data; 

6 – A partir da solicitação feita pelo clube, a FOB 
emitirá uma lista constando clubes e datas de realização 
dos eventos no Centro de Eventos;

 7 – É obrigatória a apresentação de GTA de todas as 
aves que forem apresentadas no evento; 

8 – O patrocínio do evento é de responsabilidade do 
clube promotor e está limitado à exposição da marca na 
área destinada exclusivamente ao evento; 

9 – Não é permitida a montagem de estandes 
comerciais e/ou a comercialização de produtos de 
criadores e/ou patrocinadores.

Já há datas definidas para julgamentos dos seguintes 
clubes: AGB, no dia 21/05; CGB, 04/06; AACI, 11/06; 
YCCB, 17 e 18/6; SOI, 18/6; CCCJ, 18/06; CICC, 16 e 
17/06. 

OBJO
Curso Online 
A FOB e a OBJO realizararão o Curso Online para 

candidatos a Juiz da Classe “C” – Timbrado Espanhol,  por 
meio da ferramenta de reuniões online Zoom, no próximo 
dia 16 de março. 

O curso será ministrado pelo juiz Cândido Lourenzo 
Vidal e tem limite de 10 participantes. As inscrições vão 
até o dia 10 de março, com critérios para desempate 
caso haja mais candidatos do que o número de vagas 
disponibilizadas (na ordem: . Filiação a um clube 
com pedido de anéis em seu nome; maior número de 
participação em brasileiros de canto clássico; idade).

O procedimento para inscrições deve ser feito de 
acordo com as regras estabelecidas na página 48 do 
Anunário 2022, enviando e-mail para cantofobobjo@
gmail.com. 

Também é preciso pagar a taxa OBJO por transferência 
(Banco Santander/ Ag 0216/ CC 13.004339-8/ 
CNPJ 51970275000199) ou PIX (por meio da chave 
federacaoob@uol.com.br). 

O curso pode ter até 10 aulas, todas acontecendo às 
quartas-feiras, a partir das 18h. 

Curso Básico de Canário de Cor 
O Projeto Curso Básico de Canários de Cor já está 

disponível para toda a comunidade de criadores, e 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 7 minutos. 

O conteúdo pode ser acessado pela plataforma 
Formando Criadores e pelo youtube FOB Brasil, playlist 
Curso Grátis 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.

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 
FOB e FOA juntas 
A FOB e a Federação Ornitológica da Argentina 

comunicam que começaram uma colaboração mútua 
administrativa e técnica. Logo, ambas deverão lançar 
projetos e temas relevantes, como intercâmbio em 
informações técnicas, realização de campeonatos em 
conjunto, questões de legislação, desenvolvimento de 
projetos ambientais, dentre outras. 

Aguarde novidades.  


