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Institucional 
Investimento em estrutura 
Em reunião no dia 22 de março, o presidente da FOB, 

Mário Henrique Simões, fez uma apresentação sobre os 
investimentos feitos em infraestrutura para o Campeonato 
Brasileiro 2022 no Centro de Eventos “Luiz Fernando 
Fachini Beraldi”.   

Confira as ações da FOB e 
outras notícias do mundo ornitológico 

Reforma da área de julgamento

Substituição do forro na sala OBJO/ Laboratório/ Estúdio

Novos estandes para jaulas pequenas

 • substituição de cabeamento de rede de dados
   (para melhoria de internet); 
• construção de uma sala de convivência; 
• melhorias na drenagem da cobertura; 
• reforma dos sanitários na área comercial; 
• aquisição de 300 gaiolas de canários de canto e 
   novo sistema de marcação para o Canto Livre. 
• adequação da sala de canto para isolamento de timbrados

Todos os investimentos foram aprovados em 
assembleia com representantes de clubes em 2021. 
Outros seguem em curso e deverão ser apresentados em 
breve.  
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Faculdade de Zootecnia e Medicina Veterinária da UFLA, 
dr. Juliano Vogas Peixoto.

No dia 1º de abril, o criatório experimental da UFLA 
será inaugurado de forma oficial. 

Portaria Normativa 5
A FOB esclareceu seus associados por meio de 

comunicado oficial assinado pelo presidente Mário 
Henrique Simões, sobre a Portaria Normativa 5 (de 7 
de março de 2022), do IBAMA, que revogou instruções 
normativas 3 (de 1º de abril de 2011) e 18 (30 de 
dezembro de 2011)  referentes à criação de aves exóticas 
de forma amadora e comercial. 

Segundo o documento, essas instruções não foram 
aplicadas de forma prática e, depois da publicação da Lei 
Complementar 140/2011, o IBAMA afirmou que não era 
competente para editar normas gerais ambientais. 

A FOB acredita que os criadores devem seguir a 
regulamentação dos Estados neste quesito e reitera que 
continuará sua atuação legislativa para criar leis em 
Estados que não disciplinam a questão. 

Anuário 2022
A edição 2022 do Anuário da FOB está disponível para 

download na internet. Acesso o site da FOB (www.fob.org.
br), clique na aba Institucional, depois publicações. 

Ou acesse o link direto: https://www.fob.org.br/Menu/
MMPR01AI.aspx e baixe o arquivo em PDF. 

Artigos Técnicos 
A Revista Brasil Ornitológico segue com o programa 

Artigos Técnicos. 
Para participar, basta enviar um artigo inédito para 

revistafob@copygraph.com.br para avaliação de uma 
equipe técnica. Caso selecionado, o artigo será publicado 
em uma das edições deste ano. 

Os escolhidos participarão de um sorteio no final do 
ano e o vencedor ganhará uma passagem para o Mundial 
de Ornitologia de 2022.  

Consulte o regulamento completo no site da FOB: 
https://www.fob.org.br/images/Publicacoes/Anuarios/
Regras.pdf.

Criatório Experimental 

 
A FOB, em parceria com a Universidade Federal de 

Lavras, começará a empreender estudos que visam 
melhorar o manejo de aves criadas em ambiente 
doméstico. 

A Universidade já recebeu o criatório experimental 
que terá como objetivo a formação de um plantel de 
aves para que estudantes de graduação e pós-graduação 
desenvolvam diversas pesquisas voltadas para nutrição, 
reprodução e sanidade.

O projeto tem a coordenação do dr.  Otávio Machado, 
diretor do departamento Veterinário da FOB, e do professor 
associado do Departamento de Medicina Veterinária da 

Dr. Otávio Machado, diretor do Departamento Veterinário da FOB, 
com a equipe que montou o criatório na UFLA
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Lives 
As lives com palestras técnicas de manejo estão de 

volta ao canal da FOB no Youtube. A programação começou 
no dia 24 de março, com o segmento veterinário; no dia 
31, é a vez de canários de canto;  abril começa com o 
segmento de cor, no dia 7; porte, no dia 14; psitacídeos, 
dia 21; e agapornis, no dia 28. 

Podcast 
O Podcast FOB Brasil tem reunido a comunidade de 

criadores para distribuir informações técnicas de qualidade 
sobre manejo de aves criadas em ambiente doméstico. 

Acesse-o pela plataforma do Spotify e Youtube e 
confira a playlist com os episódios já disponíveis: siga 
nossas redes sociais para saber quando há novidade no 
ar! 

Para toda a família 
A diversão está garantida para a toda a família no 

canal FOB Filhote, no Youtube. Venha conferir o que essa 
turminha tem feito, conscientizando e incentivando a 
criação, com o diamante de gould Lipe e a calopsita Lola. 

FOB Mulher
Você conhece uma criadora de aves? Convide-a 

para participar da coluna FOB Mulher, publicada nas 
edições da Revista Brasil Ornitológico. Mande e-mail para 
revistafob@copygraph.com.br com seus dados que a 
redação entrará em contato. 

Adote um criador
O programa Adote um Criador segue em 2022 com 16 

participantes, entre criador orientador e aluno. A iniciativa 
é uma ótima oportunidade para quem sempre teve vontade 
de iniciar a criação começar de forma segura, com dicas 
de quem já tem experiência nessa atividade apaixonante. 

Participe do programa: para se inscrever, mande uma 
mensagem para o e-mail federacaoob@uol.com.br. 

O programa tem o apoio de Megazoo e Comercial 
Penna Firme. 

Jorge e Deivesson
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Siga a FOB nas redes sociais 
Quer saber mais novidades sobre a FOB? Então nos 

siga nas redes sociais! 
Instagram: @fobbrasil
Facebook: Federação Ornitológica do Brasil 
Youtube: FOB Brasil

Campeonatos 
Programação do Brasileiro
O Campeonato Brasileiro, que acontecerá de 7 a 

16 de julho, teve sua programação definida. Confira o 
cronograma. 
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Canto Livre e Fibra 
O Brasileiro de Canto Livre e Fibra 2022 também 

teve suas datas definidas e os clubes que sediarão suas 
edições. Confira! 

Treinamento 
A área de Tecnologia da Informação (T.I.) da FOB está 

planejando o Treinamento Operacional do Sistema de 
Campeonatos, voltado a administradores de clubes. O 
treinamento terá 100 vagas, mas o prazo das inscrições 
e as datas do programa ainda não estão definidos.  
O objetivo é atualizar os participantes sobre as mudanças 
operacionais no sistema do campeonato. 

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 
quanto à estrutura, como: 

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 reserva de datas e os eventos têm portões 
abertos: CBFN, 21/05; AGB, no dia 21/05; CBFF, 27, 28 e 
29/05; CAPB, 27, 28 e 29/ 05; CBRE, 27, 29, 28/05; CGB, 
04/06; AACI, 11/06; YCCB, 17 e 18/6; COBRA, 18/06; 
SOI, 18/6; CCCJ, 18/06; CICC, 16 e 17/06; UCCS, 19/06. 

ITATIBA/SP

ETAPAS

SOCIEDADE GOIANA
DE ORNITOLOGIA

União Norteriograndense
de Ornitologia

LEIS IRA ORB 
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2 0 2 2

21 e 22 DE MAIO

ITATIBA/SP GOIÂNIA/GO NATAL/RN

04 E 05 DE JUNHO 18 E 19 DE JUNHO 09 e 10 DE JULHO

SALVADOR/BA

30 E 31 DE JULHO

CAMPO NOVO DO PARECIS/MT PORTO ALEGRE/RS SÃO PEDRO/SP

20 E 21 DE AGOSTO 10 E 11 DE SETEMBRO 24 E 25 DE SETEMBRO

CAXIAS DO SUL/RS

15 E 16 DE OUTUBRO

SANTOS/SP RIO DE JANEIRO/RJ LEOPOLDINA/MG

29 E 30 DE OUTUBRO 05 E 06 DE NOVEMBRO 26 E 27 DE NOVEMBRO

03 E 04 DE DEZEMBRO

ITATIBA/SP

Realização: Maiores informações
e Regulamento:

Patrocinador Oficial

/megazoo.oficial

www.megazoo.com.br
/megazoo

ROLLER CLUBE DE SÃO PAULO

Desde 1955, exclusivamente canto

CENTRO DE CRIADORES
DE CANÁRIOS
R I O   D E   J A N E I R O / R J

DESDE 1915

ASSCEBA
ASSOCIAÇÃO DE CANARICULTORES E EXÓTICOS DA BAHIA
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OBJO 
Curso de Timbrado Espanhol 
Começou o curso realizado pela FOB e a OBJO para 

candidatos a Juiz da Classe “C” – Timbrado Espanhol. As 
aulas estão acontecendo online por meio da ferramenta 
de reuniões Zoom e são ministradas pelo juiz Cândido 
Lourenzo Vidal.

Aprovados para Chefe de Roda 
0s aspirantes a Chefes de Roda realizaram a prova 

teórica referente a formação da categoria. Foram 
aprovados os participantes: Gaerner Ferreira, Rosa Maria 
Freitas, Maicon José Laurentino, Fábio H. de Oliveira, 
André Stumpf, Marcelo Ribeiro de Andrade, Paulo Roberto 
Carvalho Júnior, Douglas Paulich Júnior, Joílson Soares 
da Encarnação, Jorge R. Campos Filho, Marcel Vaccari 
Labarca,  Marivaldo do Nascimento, Cesar Augusto P. 
de Almeida, Santo dos Santos Filho, Fábio Paiva Júnior, 
Linamara Pavin, Adão Boeira e João Dorione Rocha. 

O próximo passo será a realização da prova prática, 
que não tem data a ser realizada. 

Manuais de Julgamento 
Adquira seus Manuais de julgamento em edições de 

luxo e especiais, com informações técnicas atualizadas e 
fotos coloridas. 

Os manuais de Manon, Tarim, Canários de Cor, Canários 
de Porte e Canários de Canto podem ser adquiridos pelo 
WhatsApp 11-98980- 8592.

PEDIDOS PELO WHATSAPP

11 • 98980-8592

MANUAIS DE JULGAMENTO

Adquira já o seu

PEDIDOS PELO WHATSAPP

11 • 98980-8592

MANUAIS DE JULGAMENTO

Adquira já o seu

Internacional 
Cardenalito 
A FOB, parceira da iniciativa Cardenalito, está atuando 

em conjunto para recuperar as populações selvagens de 
pintassilgos da Venezuela. 

Para continuar com o árduo trabalho, a FOB pede 
a ajuda para representantes de clubes e criadores 
responderem uma pesquisa para entender o interesse 
em promover boas práticas de reprodução e contribuir 
com atividades voltadas para a redução da demanda dos 
pintassilgos selvagens em aviários. 

Responda a pergunta e ajude na recuperação das 
populações selvagens dos pintassilgos venezuelanos. 

Link: https://es.surveymonkey.com/r/7DFNNNM


