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Confira as ações da FOB e  outras notícias do mundo ornitológico 
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Canaril Experimental 

No dia 24 de abril, a FOB e a Universidade Federal de 
Lavras (UFLA) inauguraram o Canaril Experimental para 
pesquisas científicas que visam ao melhoramento do 
manejo para criação de aves em ambiente doméstico.

Participaram do evento os coordenadores do projeto 
Dr. Otávio Machado Barbosa, diretor Veterinário da FOB, 
e o professor associado do Departamento de Medicina 
Veterinária da Faculdade de Zootecnia e Medicina 
Veterinária da UFLA, Dr. Juliano Vogas Peixoto. 

A inauguração contou também com a presença 
de Antônio Masserato, diretor de Patrimônio da FOB; 
Bruno Rodrigues, diretor de Canto da FOB; Eduardo 
Martins, assessor técnico de canários de cor da OBJO; 
representantes de clubes filiados à FOB (ASSOMI, COCA, 
AOL e ACON); estudantes de Medicina Veterinária; Dra 
Priscila Vieira e Rosa, diretora da Faculdade de Zootecnia 
e Medicina Veterinária; e do deputado Estadual Fernando 
Pacheco (PV).

Na oportunidade, aconteceu uma aula sobre 
canaricultura pela primeira vez na história da universidade. 
Dr. Otávio Machado foi o responsável por ministrá-la. 

O Canaril Experimental já conta com um plantel de 67 
casais de canários de cor sem fator para que os estudantes 
de graduação e pós-graduação do departamento de 
Veterinária, possam desenvolver os estudos em nutrição, 
saúde, bem-estar e reprodução. 

FOB na escola
Como forma de incentivar a ornitologia desde cedo, a 

FOB participou, neste mês, de atividades escolares para 
levar a alunos dos ensinos Infantil, Fundamental e Médio, 
o conhecimento sobre como é ter um pet de penas em 
casa. 

Campo Limpo Paulista 

O gerente administrativo da FOB, Wagner Canhaci, 
participou de um ciclo de aulas eletivas na Escola Estadual 
XV de Novembro, na cidade de Campo Limpo Paulista, no 
dia 7 de abril, em evento denominado “Pets: o seu animal 
de estimação”. 

Um grupo de 34 pessoas, que integram o projeto Inova, 
da Secretaria Estadual de Educação, assistiram à Canhaci 
falar sobre temas como: criação de aves domésticas como 
fator preservacionista; diferença entre aves domésticas e 
silvestres; estrutura da ornitologia em ambiente doméstico 
no mundo; a importância da atividade pet na economia do 
Brasil e mundial; os três setores econômicos (primário, 
secundário e terciário) e as oportunidades profissionais 
no mercado pet.

Canhaci também falou sobre as diferentes espécies 
domésticas e utilizou Manuais de Julgamento de aves da 
Ordem Brasileira de Ornitologia – OBJO para ilustrar. Para 
finalizar, apresentou a FOB e sua estrutura para os alunos.

Os estudantes ganharam um squeeze e uma Cartilha do 
Criador, além de participar do sorteio de cinco camisetas. 

A escola também foi contemplada com um kit de 
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manuais de julgamento para que os alunos usem em sala 
de aula ou consultem na biblioteca. Muitos deles pensam 
em cursar Medicina Veterinária no futuro. 

Vera Cruz/RS 

Cerca de 100 crianças da Escola de Educação Infantil 
Renascer - Silvérius Kist, de Vera Cruz, no Rio Grande do 
Sul, tiveram os primeiros contatos com a criação de aves. 

Por meio do projeto Ciclo da Vida dos Pássaros, a 
imaginação e a curiosidade infantis foram alimentadas 
pelo gestor da escola, que também é criador de aves 
e presidente da SOAT – (Sociedade Ornitológica Alto 
Taquari), Adriano Stein. 

A ideia do projeto teve início depois que a professora da 
instituição, Fernanda Sezara, levou à sala de aula um ninho 
de sabiá que havia caído. Isso não demorou a aguçar a 
imaginação das crianças, de até seis anos de idade, sobre 
como é a vida de uma ave. 

Adriano, que também é proprietário de um canaril 
(Canaril Santa Cruz), levou um canário Fife Fancy para 
mostrar aos jovens: foi amor à primeira vista. 

O interesse cresceu e a atividade se expandiu pela 
escola.  Segundo Adriano, as informações terão um papel 
fundamental em suas vidas. 

São Paulo 
Na capital, a professora do ensino Infantil e Fundamental 

Tanyra Marconato Mota, é responsável pela implantação 
de um viveiro de aves domésticas na escola. A 
profissional, que segue cursando Biologia, coordena o 
projeto Educação Ambiental na Escola Sir Isaac Newton. 

O programa integra iniciativas sustentáveis, como a 
formação de uma horta de temperos que deve, em breve, 
expandir sua produção para hortaliças e chás. A ideia 
também integra a criação deste viveiro e tem o objetivo de 
aproximar a natureza das crianças. 

Tanyra é também criadora de canários e filiada ao Roller 
Club de São Paulo. 

Anuário 2022
Baixe já a edição virtual do Anuário da FOB 2022. O 

arquivo, em PDF, está disponível para download no site da 
FOB (www.fob.org. br). 

Acesse o link direto: https://www.fob.org.br/Menu/ 
MMPR01AI.aspx ou escaneie o QR CODE. 

Podcast 
O Podcast FOB Brasil tem trazido muita informação 

relevante aos criadores de aves em forma de 
entretenimento. 

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. 

Amigos para toda a vida
O canal FOB Filhote, no Youtube, está reunindo sua 

turminha para disseminar informação sobre a ornitologia 
de forma divertida e didática. 

O conteúdo é para a toda a família que ama animais de 
estimação. 

O diamante de gould Lipe e a Calopsita Lola te esperam 
para grandes aventuras recheadas de informação sobre 
as aves mais belas!  

Escolha o nome do gloster
E tem mais um personagem vindo por aí! 
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Nos ajude a escolher o nome do Gloster. Você prefere 
Tião, Dodô ou Vado? 

Interaja com nossas redes sociais (no Instagram pelo 
@fobbrasil e Facebook pelo FOB Brasil) e vote na opção 
que mais lhe agrada.

Distribuição da Revista Brasil Ornitológico 
A FOB pede aos clubes que atualizem os dados de 

correspondência de seus associados para garantir 
a entrega da Revista Brasil Ornitológico. Sem esse 
acompanhamento e atualização, alguns deles podem ficar 
impossibilitados de receberem a publicação. 

Artigos Técnicos 
A Revista Brasil Ornitológico dá prosseguimento ao 

programa Artigos Técnicos. Participe enviando um artigo 
inédito para revistafob@copygraph.com.br. 

Um grupo técnico avaliará o texto e, caso selecionado, 
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 2023. Consulte o regulamento completo no 
site da FOB: https://www.fob.org.br/images/Publicacoes/
Anuarios/ Regras.pdf. 

Programa Adote um Criador
Você ainda não faz parte do programa Adote um Criador? 
Se você conhece um entusiasta que quer iniciar a criação, 

não perca essa oportunidade de ser um orientador: caso 
você siga as regras, o programa rende prêmios. 

Atualmente, 16 participantes integram a edição 2022 
– e ainda há vagas para novas inscrições. Mande uma 
mensagem para o e-mail federacaoob@uol.com.br. 

Saiba mais das regras pelo link https://www.fob.org.br/
Pdfs/Comunicados/adote1criador.pdf. 

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

Falecimento

Faleceu no dia 19 de abril o sócio-proprietário da 
Amgercal, Carlos Alberto Grandis Amaral. Era conhecido 
no meio ornitológico como Amaral e revolucionou o 
mercado pet voltado para pássaros no Brasil em 1992 
ao fundar a primeira e única empresa especializada na 
alimentação, suplementação, aditivos, premix, pigmentos 
e promotores de crescimento para pássaros no Brasil.

A empresa se tornou uma das 20 maiores do ramo de 
alimentação animal do país. Em 2022, celebrou os 30 
anos da Amgercal. 

A parceria entre a FOB e a Amgercal foi sempre duradoura 
graças à relação profissional, cordial e harmoniosa.

Para cada artigo selecionado e publicado a FOB vai oferecer ½ página de publicidade na Brasil Ornitológico.
Entre todos os artigos recebidos, até 15 de setembro de 2022, selecionados e publicados

será sorteada 1 passagem aérea para o Mundial HN 2023

ARTIGOS TÉCNICOS PARA A REVISTA

BRASIL ORNITOLÓGICO PODEM RENDER 

1 PASSAGEM AÉREA PARA O MUNDIAL DE ORNITOLOGIA

NA EUROPA EM 2023

Com o objetivo de incentivar
o desenvolvimento e estimular
a produção de artigos técnicos

MMuunnddiiaall  22002233Mundial 2023
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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
Brasileiro
A FOB segue com os preparativos para a edição histórica 

do Campeonato Brasileiro de Ornitologia, que acontece do 
dia 7 ao dia 17 de julho. 

Parceria com hotéis 
A área administrativa da FOB fechou parceria com os 

hotéis oficiais do Campeonato Brasileiro para a recepção 
dos visitantes. Os dois hotéis já têm longa relação com a 
FOB para recepcionar o público durante o evento: Alegro 
e Íbis. 

Em breve, a Federação deverá divulgar alguns benefícios 
para quem visitar o campeonato. 

Nova sala de julgamento
Uma nova sala de julgamento está sendo finalizada. O 

ambiente irá conferir mais espaço e comodidade para aves 
e juízes, com iluminação adequada e outras adaptações. 

Infraestrutura 
Outros projetos de infraestrutura seguem seus 

processos de finalização. 
Um deles é a reformulação do sistema de informática 

da Federação, que está sendo integrado às áreas de 
Veterinária e fabricação de anéis. O projeto contempla 
cabos blindados para dar mais agilidade e segurança na 
obtenção de informações. 

A FOB também está atualizando o circuito de câmeras 
para o Pavilhão de Exposição, com tecnologia de alta-
resolução. 

Há outros destaques também, como: o novo espaço de 
convivência está sendo finalizado no Centro de Eventos; 
adequações estão sendo feitas na sala para julgamento 
do Canto Clássico; a praça de alimentação terá novidades; 
outras novidades serão anunciadas em breve. 
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Nova sala para julgamento de Psitacídeos, Exóticos, Poas e Agapornis

Novo espaço conseguido com a readequação

Readequação para gaiolas pequenas (proporcionando espaço para mais 720 
gaiolas pequenas padrão Canários de Cor e Gloster)
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Reforma do Laboratório de Conformidades

Nova rede de informática com integração para as demais áreas da FOB
(mais de 1100 metros de cabos blindados)

Novas estrutturas para a rede de internet Novo sistema de câmeras de alta resolução e cabeamento blindado

Reestruturação da Sala de Fotografia

Isolamento da sala
de Canto Clássico
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Canto e Fibra 
A primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Canto e 

Fibra está se aproximando. Confira as datas e anote as 
etapas na sua agenda! 

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 datas definidas para julgamentos dos seguintes 
clubes: 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. 

OBJO 
Curso de Timbrado Espanhol 
Tem prosseguimento o curso de canto 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.

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.

ITATIBA/SP

ETAPAS

SOCIEDADE GOIANA
DE ORNITOLOGIA

União Norteriograndense
de Ornitologia

LEIS IRA ORB 

OT
A

N
O

E
P

M
A

C

CANTO

E FIBRA
LIVRE

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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Cardenalito
A FOB é parceira da iniciativa Cardenalito, cujo objetivo 

é recuperar a população selvagem de Pintassilgos da 
Venezuela. 

Representantes de clubes e seus associados podem 
também contribuir ao responderem uma pesquisa sobre 
o interesse de desenvolver boas práticas de reprodução 
e contribuir com atividades voltadas para a redução da 
demanda dos pintassilgos selvagens em aviários. 

A pesquisa pode ser acessada pelo link https://
es.surveymonkey.com/r/7DFNNNM. 


