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Confira as ações da FOB e  outras notícias do mundo ornitológico 
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Institucional 
Assembleia Geral 
Durante a edição de número 70 do Campeonato 

Brasileiro, a Assembleia Geral Ordinária será retomada de 
forma presencial, dia 11 de julho, às 18h30, no Centro de 
Eventos da FOB, em Itatiba, SP. 

Os últimos dois encontros foram realizados virtualmente 
devido à pandemia. 

A Federação disponibilizará transmissão online para 
quem não puder comparecer.

Mapa do Turismo 
O Campeonato Brasileiro de Ornitologia pode ser 

incluído, em breve, como um evento tradicional do Estado 
de São Paulo no mapa turístico regional do Circuito das 
Frutas (que engloba as cidades de Atibaia, Indaiatuba, 
Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, 
Valinhos e Vinhedo). 

A Fundação Instituto de Administração (FIA), vinculada 
à Faculdade de Economia e Administração da USP (FEA/
USP) fez contato com a FOB em busca de informações 
sobre o evento. Em parceria com a Secretaria de Turismo 
do Estado e de Itatiba, o objetivo é estabelecer um Placing 
Branding (um marketing específico) para a cidade. 

Como o Campeonato Brasileiro movimenta o setor 
turístico e econômico do município, com grande fluxo 
de visitantes, ele pode ser reconhecido como um evento 
relevante para o Estado de São Paulo. 

Aulas de Canaricultura na UFLA
A Universidade Federal de Lavras pode ser o primeiro 

instituto de ensino superior do Brasil a ter uma disciplina 
voltada à ornitologia (pelo que se tem de conhecimento 
até o momento). 

A proposta de ter a disciplina de Canaricultura foi feita 
à UFLA pelo professor associado do Departamento de 
Medicina Veterinária da Faculdade de Zootecnia e Medicina 
Veterinária/UFLA, Dr. Juliano Vogas Peixoto, e está em 
fase de análise, com grande expectativa de aprovação.  

Vale explicar que, caso aprovada, esta seria uma disciplina 
eletiva, que não entraria na grade curricular universitária 
dos estudantes de Zootecnia e Medicina Veterinária, como 
são as disciplinas obrigatórias estipuladas pelo MEC e 
pelo Conselho Nacional de Medicina Veterinária. 

Os alunos interessados se matriculariam na disciplina a 
fim de enriquecer seu conhecimento pessoal e profissional 
sobre as aves. 

A UFLA e a FOB mantêm parceria com um Canaril 
Experimental no Departamento de Medicina Veterinária 
da universidade para o estudo de canários em sanidade, 

bem-estar, nutrição e reprodução. 
O diretor Técnico Veterinário da FOB, médico veterinário 

Otávio Machado, coordena o projeto junto do professor Dr. 
Juliano Vogas.

Criador Legal 2022 
A FOB e mais seis entidades do setor PET definiram 

as ações da campanha Criador Legal para o segundo 
semestre de 2022. O projeto continuará com as ações 
para conscientização de tutores de animais de estimação 
sobre a importância das boas-práticas e responsabilidade 
sobre a criação. 

Uma reunião entre os representantes das entidades (FOB, 
AbinPet, Abla, Anclivepa, CBKC e  Cobrap) aconteceu no 
dia 8 de julho. A ATA da reunião foi aprovada e a campanha 
deve seguir com suas ações nas redes sociais. 

Para acompanhar, basta ficar ligado no Facebook e 
Instagram da FOB. Além de poder conhecer a campanha 
por meio de seu site: www.criadorlegal.com.br. 

Alunos da UFLA com o médico veterinário Otávio Machado
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Artigos Técnicos 
Envie seu texto para o programa Artigos Técnicos, 

da Revista Brasil Ornitológico, pelo e-mail  revistafob@
copygraph.com.br. Um grupo técnico fará a avaliação e, 
caso selecionado, será publicado em uma das edições 
deste ano.

Os autores publicados participarão de um sorteio de 
uma passagem aérea para o mundial 2023 na Itália. 

Podcast FOB Brasil 
A FOB está preparando a segunda temporada do Podcast 

FOB Brasil. Os episódios irão ao ar a partir de setembro 
de 2022. 

Fique ligado nas nossas plataformas sociais para mais 
novidades. 

Veja ou reveja os episódios anteriores. No Spotify, 
acesse FOB Brasil. 

Projeto Ararinha-Azul
Oito ararinhas-azuis foram soltas na natureza nas 

manhãs dos dias 11 e 12 de junho, em uma área de 
preservação ambiental no município de Curaçá, interior 
da Bahia. A iniciativa da soltura foi do Plano de Ação 
Nacional para Conservação da Ararinha-Azul, coordenado 
pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio), 
em parceria com a ONG ACTP e instituições privadas que 
apoiaram o projeto.

A ação foi restrita a pesquisadores envolvidos no projeto 
e representantes do Ministério do Meio Ambiente, ICMBio 
e da Prefeitura de Curaçá. O diretor de Psitacídeos da FOB, 
Andrey Naves, participa do projeto e também esteve na 
ação.

As aves (cinco fêmeas e três machos) fazem parte de 
um grupo de 52 trazidas da Alemanha e da Bélgica para o 
Brasil, em 2020. O objetivo desta iniciativa é reintroduzir 
a espécie na natureza, uma vez que ela sofre processo de 
extinção há mais de 20 anos.

Para Andrey Naves, o projeto comprova o benefício que 
a criação ex-situ proporciona à sustentabilidade ambiental. 
As araras passaram por um processo de adaptação em 
viveiros para serem lançadas na natureza.

“Isso só foi possível graças ao trabalho dos criadores. 
Esse é o maior exemplo do que nossa atividade pode 
fazer pelo meio ambiente, o que nos enche de orgulho e 
esperança”. afirmou o diretor.

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

https://open.spotify.com/show/0qvU2wROYRmWopat1OKCfe
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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

CAMPEONATO
Campeonato Brasileiro 
De 7 a 16 de julho, Itatiba recebe a 70ª edição do 

Campeonato Brasileiro de Ornitologia. O evento acontece 
no Centro de Eventos Luiz Fernando Fachini Beraldi, 
reunindo mais de 27 mil aves na área de exposição e 50 
mil na área comercial. 

O campeonato terá portões abertos ao público todos 
os dias para a área comercial e, especialmente, nos dias 
14, 15 e 16 (quinta, sexta e sábado) para a Exposição dos 
Campeões.

Aves inscritas
Foram inscritas 22.634 aves para competição, sendo: 
12.462 canários de cor; 
7.105 canários de porte; 
267 canários de canto; 
708 agapornis;
1.030 exóticos; 
184 POAs;
112 periquitos de cor; 
766 psitacídeos. 

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

normas de conduta para o público que visam à segurança 
e bem-estar: 

• É orientado ao visitante ou participantes do evento ter 
recebido três ou mais doses do esquema vacinal contra a 
covid-19 e também a vacina da gripe 2022;

• É orientado o uso de máscara nos pavilhões comercial 
e de exposição ou em qualquer ambiente fechado.

• É orientado higienização das mãos com álcool em gel 
com frequência. 

Desinfecção dos ambientes
• O ambiente do Centro de Eventos 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;

• Há renovação do ar por meio do novo sistema de 
ventilação dos pavilhões, e um sistema de umidificação 
será acionado periodicamente; 

• Será feita higienização de piso, em ambos os 
pavilhões, com equipamento especial, por pelo menos, 
três vezes ao dia; 

• A entrada dos pavilhões terá tapete sanitizante.

Monitoramento por câmera 

Neste ano, foram adicionadas novas áreas do Centro de 
Exposições ao monitoramento por câmera, com imagens 
em tempo real.
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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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A área reservada para donos de estandes do 
estacionamento coberto será uma delas. O proprietário de 
estande irá receber uma credencial para identificação de 
entrada e saída do estacionamento em área coberta que 
ficará sob sua responsabilidade. 

A credencial deve permanecer visível, durante todo 
o período de uso do estacionamento, sobre o painel 
do veículo, para fins de fiscalização, é proibido o seu 
compartilhamento (a fiscalização também será realizada 
por um vigia responsável).

A área de estandes também terá fiscalização por 
câmeras. 

Praça de alimentação 
A Praça de Alimentação contará com 9 unidades de 

Food Truck,  que oferecerão cardápios variados, de 7 a 16 
de julho, das 8h às 17h. 
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Hotsite do Brasileiro 
Todas as informações do Campeonato Brasileiro 

poderão ser consultadas no hotsite, por meio do link: 
http://www.brasileirofob.net.br/.

Guia do Expositor 
Informações detalhadas para visitantes e expositores 

também podem ser visualizadas no Guia do Expositor, em 
versão PDF. Acesse pelo hotsite do campeonato: http://
www.brasileirofob.net.br (menu informações) ou clique 
na imagem abaixo.

AVISO IMPORTANTE
Somente está autorizada a comercialização de gêneros alimen-
tícios e bebidas pelos Food Trucks e bar listados aqui, de acor-
do com Alvará de Liberação emitido pela Vigilância Sanitária.

Qualquer outro tipo de venda por iniciativa particular está 
proibida nas dependências da FOB.

http://www.brasileirofob.net.br/
http://www.brasileirofob.net.br/imagens/GUIA%20PARA%20O%20CLUBE%20EXPOSITOR.pdf
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Anúncios do catálogo de resultados 
Reserve já espaço para estampar a sua marca no 

Catálogo de Resultados do Campeonato Brasileiro 2022, 
que será distribuído após o evento. Faça sua reserva com 
Adriana por e-mail federacaoob@uol.com.br, ou pelo 
telefone fixo 11 4524-4403.

Hotéis 
A FOB continua parceira dos já tradicionais hotéis 

de Itatiba que oferecem condições especiais para 
participantes ou visitantes do campeonato Brasileiro. 

Brasileiro de Canto Livre e Fibra 
Nos dias 4 e 5 de junho foram realizadas a 2ª etapa 

do Campeonato Brasileiro de Canto Livre e Fibra para as 
categorias filhotes e adultos, respectivamente. 

Confira os vencedores
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4ª Etapa de Canto Livre
A 4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Canto Livre e 

de Fibra acontecerá no Centro de Eventos Luiz Fernando 
Fachini Beraldi, durante o Brasileiro de Ornitologia, em 
Itatiba, nos dias 9 e 10. 

Lançamento de Startup 
A 70ª edição do Campeonato Brasileiro de Ornitologia 

será palco para o lançamento de uma Startup pelo Capri 
Venture Builder (impulsionador que nasceu da parceria 
entre o Grupo Capri e FCJ Venture Builder). 

A BePet será um app inovador que permitirá ao criador 
se estabelecer na comunidade PET e se relacionar neste 
meio. Será possível: 

• Realizar leilões
• Comercializar aves e produtos do setor
• Interagir com amigos e outros criadores por meio de 

comunidades virtuais
• Realizar consultas on-line com médicos veterinários 

(conforme aprovado pelo Conselho Nacional de Medicina 
Veterinária por meio da Resolução nº 1.465, de 27 de 
junho de 2022)

O objetivo da Capri Aventure Builder é transformar o 
setor comercial pet, oferecendo novas tecnologias e 
soluções para o setor. 
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OBJO
Aprovados na Prova Teórica de Canários de Canto

A FOB e a OBJO anunciam os nomes dos candidatos 
aprovados na Prova Teórica de Timbrado Espanhol. 

São eles:
Gustavo Dias
Telmo Borges
Bruno Rodrigues
Hiran Moraes 
Rogerio Souza 
José Maria Lopes

Com isso, os candidatos se tornaram aptos a próxima 
fase, em que terão de passar por uma Prova Prática 
durante o 70º Campeonato Brasileiro de Ornitologia 
para se tornarem os primeiros alunos OBJO da raça de 
Timbrado Espanhol no Brasil.

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

INTERNACIONAL 
Mundial do Chile 
Nos dias 2 e 3 de julho, no Centro de Eventos da FOB 

aconteceu o julgamento  e seleção dos canários de cor e 
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de porte que serão enviados para o Campeonato Mundial 
de Ornitologia – HS, que acontecerá no Chile, de 1 a 8 de 
agosto. 

Agora, as aves selecionadas permanecerão em 
quarentena, passarão por avaliação sanitária para 
liberação de alvará permitindo o envio ao Chile. 

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.

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

