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Institucional
Assembleia 
A FOB retomará a Assembleia Geral Ordinária de forma 

presencial em 2022. Os últimos dois encontros foram 
feitos de maneira virtual devido às restrições sociais 
impostas pelas autoridades sanitárias para o combate da 
pandemia. 

A AGO será realizada durante a 70ª Edição do 
Campeonato Brasileiro, em Itatiba, São Paulo. A Federação 
disponibilizará transmissão online para quem não puder 
comparecer. 

A FOB manterá o clima democrático e pede para que 
representantes de seus clubes filiados enviem propostas 
até o dia 31 de maio pelo e-mail federacaoob@uol.com.
br. Os assuntos serão pautados e discutidos durante o 
evento.

Artigos científicos 
A UFLA e a FOB dão prosseguimento ao projeto de 

estudo em aves para criação em ambiente doméstico. As 
parceiras inauguraram o Canaril Experimental no dia 24 de 
abril, tendo, nesta primeira etapa, 62 canários de cor sem 
fator como objeto de estudo de um grupo de alunos da 
Universidade Federal de Lavras. 

O objetivo é utilizar o manejo dos pássaros para o 
desenvolvimento de estudos nas áreas de nutrição, saúde, 
bem-estar e reprodução.

As aulas de ornitologia já estão em curso na faculdade e 
são ministradas pelo diretor do Departamento Veterinário 
da FOB, Dr. Otávio Machado. Segundo ele, em breve, 
haverá novidades sobre a produção de artigos científicos 
publicados sobre as questões. 

Vitória jurídica 
O CORTE (Clube Ornitológico de Teresina) realizou um 

brilhante trabalho jurídico e conseguiu retirar o Projeto 
de Lei Ordinária 136, de 2021, que proibia a fabricação, 
venda e comercialização de gaiolas para passarinhos no 
Estado. 

O trabalho teve apoio do deputado Ziza Carvalho (MDB), 
resultando também na intenção de apresentação de uma 
proposta para regulamentação da criação de aves baseada 
nos trabalhos que a FOB tem desenvolvido nos diversos 
estados em que atua. 

A FOB orienta os clubes associados que fiquem atentos 
às legislações que possam prejudicar a ornitologia em 
seus municípios e estados e coloca a disposição sua 
diretoria jurídica para auxiliar em caso de necessidade. 

 Adote um criador 

Conhece alguém que tenha vontade de iniciar a criação 
de aves em ambiente doméstico? Convide-o a participar 
junto com você do programa Adote um Criador. 

Além de incentivar a prática ornitológica, você pode 
concorrer a prêmios no caso de cumprir as metas 
estabelecidas no programa. 

Consulte as regras em  https://www.fob.org.br/ Pdfs/
Comunicados/adote1criador.pdf.

O Adote um Criador tem o apoio de Megazoo e Comercial 
Penna Firme.

Douglas e Walace

Jorge e Deivison
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FOB Filhote é destaque na rede social 
O canal FOB Filhote recebeu uma atenção muito especial 

no dia 30 de abril. A atriz carioca Nathalia Costa produziu 
um reels para o seu perfil falando sobre o conteúdo 
disponível para o público infanto-juvenil. 

Ela também convidou seus seguidores a votarem no 
nome do novo personagem do canal. 

O vídeo colocou a FOB e suas redes sociais em 
evidência, rendendo 53 mil visualizações na mídia e mais 
de 10 mil interações. 

Nathália Costa é atriz, participou de filmes, comerciais 
e é mais conhecida pelo público infanto-juvenil por seu 
papel na série Detetives do Prédio Azul. 

Ela mesma cria uma ave, um psitacídeo Lóris euteles 
que apareceu com ela em um vídeo.

Tião vem aí!

O canal do Youtube FOB Filhote tem um novo amiguinho: 
é o gloster Tião. Seu nome foi escolhido por votação no 
Instagram e Facebook, junto a mais duas opções: Dodô 
e Vado. 

Ele agora se junta à calopsita Lola e o diamante-de-
gould Beto. 

Distribuição da Revista Brasil Ornitológico
 A FOB pede, mais uma vez, que os clubes fiquem atentos 

a quaisquer problemas na entrega de revistas a seus 
associados. Alerta também que representantes 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.

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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Redes sociais 
Siga a FOB nas redes sociais para saber mais novidades 

do mundo ornitológico! 
Instagram: @fobbrasil 
Facebook: Federação Ornitológica do Brasil 
Youtube: FOB Brasil e FOB Filhote
Spotify: FOB Brasil

Campeonatos
Normas sanitárias 
A Comissão FOB de Combate à covid-19 estabeleceu 

normas de conduta para o público durante a realização 
do Campeonato Brasileiro de Ornitologia 2022, que 
acontecerá de 7 a 16 de julho. 

As orientações visam à segurança e bem-estar dos 
participantes, além de combate ao coronavírus e outras 
doenças respiratórias. 

O ambiente do Centro de Eventos, onde ocorrerá a 
competição, terá desinfecção por meio de  nebulização 
com desinfetante nos pavilhões três vezes ao dia: antes 
da abertura, no meio do dia e após o encerramento das 
atividades diárias (será informado, por meio do sistema 
de som, o momento da aplicação durante o expediente); 
também haverá renovação do ar por meio do novo 
sistema de ventilação dos pavilhões, e um sistema de 
umidificação será acionado periodicamente durante o dia; 
haverá higienização de piso, em ambos os pavilhões, com 

equipamento especial, por pelo menos, três vezes ao dia; 
a entrada dos pavilhões terá tapete sanitizante

É recomendado ter tomado três ou mais doses do 
esquema vacinal contra a covid-19 e também a vacina 
da gripe 2022. Será orientado o uso de máscara nos 
pavilhões comercial e de exposição ou em qualquer 
ambiente fechado. 

A comissão também orienta os participantes a lavarem 
as mãos e usarem álcool em gel com maior frequência. 

Canto Livre e Roda de Fibra 
A FOB realizou a Primeira Etapa do Campeonato 

Brasileiro de Canto Livre e Roda de Fibra, que aconteceu 
nos dias 21 e 22 de maio, em Itatiba. A edição 2022 do 
torneio tem novidades: são realizadas duas rodadas para 
categorias diferentes. 

No dia 21, o julgamento foi destinado às aves da 
categoria Filhote, tanto para Canto Livre quanto para Fibra; 
no dia 22, foi a vez da categoria Adulto, também para 
ambas modalidades. 

A Segunda Etapa acontece em Goiás e será sediada pela 
SOGO (Sociedade Goiana de Ornitologia). 

Confira os resultados das categorias da Primeira Etapa. 

BOLETIM INFORMATIVO FOB
Boletim FOB, nº 60 – Maio de 2022

https://www.instagram.com/fobbrasil/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/fobbrasil/
https://youtube.com/c/FOBBrasil
https://youtube.com/c/FOBFilhote
https://open.spotify.com/show/0qvU2wROYRmWopat1OKCfe
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Concurso de Revistas 
O Concurso de Revistas está de volta ao Campeonato 

Brasileiro em sua 70ª edição. Como forma de incentivar 
que os clubes divulguem informações técnicas de 
qualidade, anualmente, a Federação realiza um evento 
de integração para clubes que possuem publicações em 
formato de revista. 

Os interessados devem se inscrever até sete dias antes 
do início da entrega dos pássaros, de acordo com o 
cronograma anual do Brasileiro. Isso deve ser feito pelo 
sistema FOB.net.  

A entrega deve ser feita até o primeiro dia de julgamento 
das aves. Consulte a página 173 do Anuário 2022 da FOB, 
que pode ser acessado no link de publicações do site fob.
org.net. 

Centro de Eventos 
A FOB disponibiliza o 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;
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 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 e 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
Manuais de Julgamento
 Adquira seus Manuais de julgamento em edições de luxo 

e especiais, com informações técnicas atualizadas e fotos 
coloridas. Os manuais de Agapornis, Exóticos, POA’s, 
Psitacídeos, Manon, Tarim, Canários de Cor, Canários 
de Porte e Canários de Canto podem ser adquiridos pelo 
WhatsApp 11 98980 8592.
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Internacional 
Mundial do Chile
O Campeonato Mundial de Ornitologia – HS acontecerá 

em 2022 no Chile, de 1 a 8 de agosto. A FOB participará 
do torneio internacional para as modalidades de canários 
de cor e porte. 

A diretoria da Federação avalia que a participação 
no torneio dará uma avaliação abrangente do plantel 
brasileiro. 

Todas as aves participantes deverão permanecer no 
Chile, onde há uma razoável demanda por aves brasileiras 
para aprimoramento do plantel local. 

A seleção das aves obedecerá aos seguintes critérios:
 1 - O processo de seleção das aves ocorrerá na sede da 

FOB nos dias 2 e 3 de julho.
2 - Os criadores estão isentos de pagamento de taxa de 

inscrição para a seletiva. 
3 - As aves selecionadas permanecerão na FOB para 

logo em seguida passarem por quarentena.

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.


