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Confira as ações da FOB e  outras notícias do mundo ornitológico 
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Institucional 
AGO 
A FOB realizou sua Assembleia Geral Ordinária (AGO) 

no dia 11 de julho, durante o Campeonato Brasileiro 
de Ornitologia, em Itatiba. A reunião que contou com a 
presença ilustre do presidente da COM, Carlos Ramoa, e 
58 presidentes de clubes, aconteceu no Salão de Reuniões 
do Centro de Eventos Luiz Fernando Fachini Beraldi. 

O encontro também foi transmitido ao vivo por meio das 
redes sociais da federação, onde participaram mais 23 
representantes por meio de uma plataforma digital. 

A assembleia foi presidida por João Batista da Rocha, 
secretariado por Ubiratan Gross Alencastro. 

A mesa de trabalhos foi composta pelo presidente da 
FOB, Mário Henrique Simões, pelo presidente da COM, 
Carlos Ramoa, e pelo vice-presidente técnico da FOB e 
presidente da OBJO, João Francisco Basile. 

Mário Henrique Simões, presidente da FOB, saudou 
a todos e falou sobre a magnitude da 70ª edição do 
Campeonato Brasileiro e da importância da COM para a 
ornitologia mundial. 

Foram apresentados os relatórios de atividade da 
diretoria; o Balanço Anual para aprovação do orçamento 
para o exercício subsequente; escolha do local e 
promotores do Campeonato Brasileiro de 2023; votação 
de proposta para veiculação e distribuição da Revista 
Brasil Ornitológico; além de outros assuntos de interesse 
geral da Federação.  

Conforme assunto tratado em pauta, ficou definido que a 
FOB realizará o Campeonato Brasileiro de 2023 em sua sede.

Importância da FOB e CBO
Um momento marcante da Assembleia aconteceu 

durante a declaração do presidente da Confederação 
Ornitológica Mundial (COM), da Europa, Carlos Ramoa.

O dirigente português elogiou a FOB, o Campeonato 
Brasileiro e o exemplo que ambos significam para 
o mundo ornitológico. “São referências para outras 
instituições, principalmente na América Latina, sobre 
questões técnicas, de qualidade das aves, e também 
administrativas. É um importante passo dado para a 
consolidação da atividade e enfrentamento dos grandes 
desafios da ornitologia na atualidade”, afirmou.

Carlos Ramoa, esquerda, presidente da COM, entrega à Mario Simões,
presidente da FOB, homenagem pela participação no 70º Campeonato

Brasileiro de Ornitologia durante o Jantar de Encerramento

Assembleia Geral Ordinária, Carlos Ramoa, João Basile, Eduardo Zeronhian, Mário Simões, João Rocha e Ubiratan Alencastro
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Estagiários 
Alunos que cursam a Faculdade de Medicina 

Veterinária da UFLA/MG e Universidade São Francisco, 
de Itatiba, realizaram turnos de estágio para enriquecer 
o conhecimento do mundo ornitológico durante a 70ª 
edição do Campeonato Brasileiro de Ornitologia. 
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Distribuição da Revista Brasil Ornitológico 
Em decisão tomada por presidentes de clubes filiados 

à FOB em AGO, a distribuição das revistas Brasil 
Ornitológico, a partir de sua edição de número 129, 
será feita diretamente aos clubes, que repassarão aos 
associados. 

O envio aos clubes será feito por meio de transportadoras. 
A partir de 2023, o valor da taxa federativa passará a 

ser de R$ 60 para sócio padrão e R$ 35 para sócios não 
competidores ou iniciantes. 

O criador filiado em dois ou mais clubes deverá optar 
por qual clube receberá a publicação por meio do perfil no 
sistema FOB.ORG.BR. 

Os clubes têm autonomia para decisão de como farão 
a entrega das revistas, seja via correios, distribuidora, 
retirada dos exemplares na sede do clube ou qualquer 
outra opção.

Lei aprovada em Itatiba 
Com articulação do setor jurídico da FOB, a Lei nº 

5.456, aprovada em duas votações na Câmara Municipal 
de Itatiba, foi sancionada pelo prefeito Thomas Antônio 
Capeletto de Oliveira, no dia 5 de julho.

A Lei regulamenta a criação, manutenção em ambiente 
doméstico e comércio de aves exóticas e domésticas para 
fins ornamentais, de canto ou como animal de estimação 
no âmbito municipal. 

Esta é mais uma vitória jurídica conquistada pela FOB 
por meio de sua atuação em níveis estadual e federal 
para a criação de mecanismos legais que permitam o 
desenvolvimento e expansão da ornitologia brasileira. 

Aulas de Canaricultura na UFLA 
A Universidade Federal de Lavras (UFLA) oficializou as 

aulas de canaricultura como disciplina eletiva da grade 
curricular da faculdade. Com isso, a UFLA se torna a 
primeira universidade a ter uma aula dedicada à ornitologia 
no Brasil (pelo que há de conhecimento até o momento). 

Como é eletiva, ela não faz parte da grade obrigatória 
que deve ser cursada e os alunos interessados podem 
se matricular na disciplina a fim de enriquecer seu 
conhecimento pessoal e profissional sobre as aves.

A proposta, de autoria do professor associado do 
Departamento de Medicina Veterinária da Faculdade de 
Zootecnia e Medicina Veterinária/UFLA, Dr. Juliano Vogas 
Peixoto, entrou em análise e foi aceita pelo Departamento 
de Medicina Veterinária da faculdade. 

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.

Estagiários de Medicina Veterinária da UFLA, MG

Estagiários de Medicina Veterinária

Estagiários de Medicina Veterinária da Universidade São Francisco de Itatiba
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Podcast FOB Brasil 
A partir de setembro, a FOB inicia a reprodução da 

Segunda Temporada de seu Podcast. Um vasto material 
com entrevistas e informações de qualidade está sendo 
editado para ir ao ar na plataforma do Spotify e também 
no Youtube. 

Fique ligado nas nossas plataformas sociais para mais 
novidades. 

Enquanto isso, veja ou reveja os episódios da Primeira 
Temporada: acesse FOB Brasil, no Spotify ou no Youtube.

FOB Filhote 
O Canal FOB Filhote está reunindo a turminha para 

ensinar muita coisa sobre ambientalismo, criação de 
aves e valores sociais, como amizade e companheirismo. 
Acesse o canal no Youtube e confira essa diversão para 
toda a família. 

Bem Amigos do Canto 
Acompanhe os resultados de cada rodada do 

Campeonato Brasileiro de Canto Livre e Roda de Fibra por 
meio das lives do Bem Amigos do Canto. Elas acontecem 
às segundas-feiras, sempre um dia depois da etapa 
realizada da competição. 

As lives são transmitidas pelos canais da FOB nas redes 
sociais do Instagram, Facebook e Youtube.

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

Especial CBO 
70ª Edição do Campeonato Brasileiro de Ornitologia 
No período de 7 a 16 de julho, a FOB realizou a 70ª 

edição do Campeonato Brasileiro de Ornitologia, no Centro 
de Eventos Luiz Fernando Fachini Beraldi, em Itatiba/SP. 

Depois de quase dois anos de pandemia, o evento foi 
aberto ao público. O presidente da FOB, Mário Henrique 
Simões, comemorou o fato. 

“O Brasileiro é o momento máximo do criador, o evento 
referência em que todos podem avaliar o resultado 
de um ano de criação e também é uma oportunidade 
de confraternizar com os amigos que a ornitologia 
proporcionou. E é justamente para este enorme grupo 
que devemos nos dedicar e buscar oferecer as melhores 
condições”, afirmou. 

“Tenho gratidão a todos que nos apoiaram, aqueles 
que voluntariamente se dispuseram em nos ajudar nos 
momentos críticos e que demonstraram o verdadeiro 
espírito de pertencimento, afinal a FOB é de todos. Gratidão 
também por me sentir tão acolhido”, finalizou.
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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
https://open.spotify.com/show/0qvU2wROYRmWopat1OKCfe
https://youtube.com/c/FOBBrasil
https://youtube.com/c/FOBFilhote
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Julgamentos 
Os julgamentos, transmitidos ao vivo pela segunda 

edição consecutiva, também foram elogiados.
“Esse 70º Campeonato Brasileiro representou o desafio 

da retomada dos brasileiros presenciais plenos. Mesmo 
com todas as medidas restritivas e de segurança sanitária, 
que limitaram a atuação dos juízes e presença de público 
em algumas situações, esse brasileiro é uma vitória do 
esforço e planejamento de uma equipe que lutou até 
o seu encerramento para que tudo desse certo sempre 
navegando entre as regras estabelecidas e a disposição  
de atender a todos”, afirmou o presidente da OBJO, João 
Basile. 

“Com 23 mil aves inscritas onde todos os segmentos 
estavam presentes, a avaliação e julgamento se torna uma 
tarefa que exige dedicação, seriedade e comprometimento 
do corpo de juízes e seus auxiliares. A eles deixo o 
reconhecimento não só meu, mas de todos os criadores 
que confiaram à OBJO a avaliação de seus exemplares”, 
completou.
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Prevenção à covid-19 
Depois de a edição de 2021 ter sido realizada sem a 

presença de público, em 2022 o evento recebeu mais de 
20 mil pessoas nos 10 dias de sua realização. 

Por isso, a Comissão FOB de Combate à covid-19 
estabeleceu normas de conduta para o público durante a 
realização do Campeonato.

O ambiente do Centro de Eventos melhorou a renovação 
de ar com o novo sistema de ventilação dos pavilhões, 
além de umidificação que foi acionado periodicamente 
durante o dia; houve higienização de piso, em ambos os 
pavilhões, com equipamento especial três vezes ao dia; 
e a entrada dos pavilhões contou com tapete sanitizante.

Os visitantes e participantes foram orientados a ter 
recebido três ou mais doses do esquema vacinal contra 
a covid-19 e também a vacina da gripe 2022. Além disso, 
a recomendação era de uso de máscara nos pavilhões 
comercial e de exposição ou em qualquer ambiente 
fechado.

Como forma de controle, a FOB também solicitou aos 
presidentes de clubes que comunicassem eventuais 
casos de covid-19 pós-brasileiro até o dia 27 de julho, de 
associados e familiares. 

Celso Ramalho, Mario Simões e João Basile
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Clubes campeões 
Campeões na classificação geral 

1º - Associação dos Criadores de Canários de Itatiba 
(ACCI) – Itatiba/SP

2º - Associação Mineira de Aves Exóticas (AMAE)- Belo 
Horizonte/MG

3º - Sociedade Ornitófila Pontagrossense (SOP) – Ponta 
Grossa/PR

Por segmento 
Canários de Cor: Associação de Criadores de Canários de 
Itatiba (ACCI)/SP

Canários de Porte: Sociedade Ornitófila Pontagrossense 
(SOP)/PR
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Agapornis: Associação Brasileira de Criadores de 
Agapornis (ABCA)/MG

Exóticos: Associação Mineira de Aves Exóticas (AMAE)/MG

POAs: Sociedade Catarinense de Ornitologia (SOCO)/PR

Psitacídios: Clube Ornitológico de Bauru (CORB)/SP 

Periquitos de Cor: Associação Ornitológica Joseense do 
Vale do Paraíba (SOJ)/SP

Canto Clássico: Clube Internacional de Canários de Canto/RS

ABCA • Clube Campeão em Agapornis no CBO 2022

CORB • Clube Campeão em Psitacídeos no CBO 2022

SOCO • Clube Campeão em Periquitos Ondulados Australianos no CBO 2022
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CICC  • Clube Campeão em Canários de Canto no CBO 2022SOJ • Clube Campeão em Periquitos de Cor no CBO 2022

Aves em exposição 
As aves campeãs e aquelas que formaram o grupo 

“Best in show” estiveram expostas ao público nos dias 14 
a 16 de julho. Confira algumas delas. 

Exótico Diamante de Gould Lutino cabeça vm mc
criador Cleiton Giovani Benetti_Best in show macho

Canário de porte Frisado Parisiense
Nevado 100% Lipocrômico

criador Mario Sergio Spinosa Passolo_anilha de ouro

Canário de Cor Branco
criador Jose Rafael de Oliveira_anilha de ouro

Canário de canto Timbrado Espanhol
Criador Bruno Rodrigues da Silva_1º lugar nos 

duetos classico

Canário de canto livre ZEUS
Criador Aldo Lima_anilha de ouro

Canário de canto FIBRA MANDACARU
Criador Giovanna Lena_anilha de ouro

ERRATA:  A primeira versão deste boletim continha informação 
equivocada: na foto de aves, o canário de porte Frisado 
Parisiense foi publicado como vencedor da anilha de ouro.  
No entanto, o mesmo foi anilha de bronze. A informação 
já está corrigida e o vencedor da anilha de ouro, Frisado 
Parisiense Nevado 100% Lipocrômico, publicado.
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Pombo melanospila macho
criador Flavio de Souza Regiani_Best in Show columbideos

Periquito de Cor OP Asa Cinza e Clara face AM e face dourada_arco íris macho
Criador Andrey Naves_Best in Show

Red Rumped Azul Arlequim Recessivo Opalino
Campeão_criador  Antonio Claudio Corcelli

Periquito Ondulado Australiano Normal Celest
criador Vanius Sommer Paveglio

melhor filhote macho

Periquito Australiano Hagoromo
criador Karina Shiba Marchiori
Campeão mutação Hagoromos

Fotografia das aves 
A FOB está atendendo aos pedidos de fotografias das 

aves, a partir do dia 15 de agosto. Os interessados devem 
fazer as solicitações por meio do WhatsApp 11-4524-
4403, com Adriana Machado. 

A aquisição das fotos está sujeita à disponibilidade da 
ave campeã solicitada. 

Catálogo de resultados 
Já está disponível o Catálogo de Resultados da FOB, 

que pode ser consultado por meio do link http://www.
brasileirofob.net.br/MMPR02AK.aspx. 

Ele também pode ser adquirido em versão física – para 
encomendar, faça contato pelo telefone 11 4524-4403.

Visita de autoridades 
Uma comitiva com representantes da Confederação 

Ornitológica Mundial (COM) acompanhou toda a realização 
do evento. Além do presidente Carlos Ramôa, estiveram 
presentes os vice-presidentes Albert Zomer e Bernardo 
Williamson; a secretária geral Marie Claire Tarnus; o 
presidente da OMJ Diego Crovace; e o juiz da OMJ, Jorge 
Quintas.

Ministro Anderson Torres. O ministro da Justiça do 
governo Bolsonaro, Anderson Torres, visitou o Centro de 



9

BOLETIM INFORMATIVO FOB
Boletim FOB, nº 62 – Julho de 2022

Eventos da FOB no dia 15 de julho para comprovar toda 
a estrutura oferecida para a realização do Campeonato 
Brasileiro. 

Torres ainda visitou a exposição de canários frisados, raça 
que criou na infância. O ministro ressaltou que criar aves em 
ambiente doméstico é uma forma de combater o tráfico de 
espécies silvestres. 

Deputado estadual. O deputado estadual por Minas 
Gerais, Fernando Pacheco (PV) foi outro a conhecer toda a 
estrutura que a FOB proporciona para a ornitologia brasileira. 
Ele elogiou o evento e reconheceu como a ornitologia é 
importante para o setor econômico PET e para ações de 
sustentabilidade ambiental. 

Prefeito Thomas Antônio Capeletto de Oliveira. O 
Campeonato Brasileiro possui uma grande importância 
para a cidade de Itatiba durante os meses que antecedem a 
competição e também durante sua realização, movimentando 
a economia e o setor de turismo municipal. 

Reconhecendo isso, o prefeito de Itatiba, Thomas Antônio 
Capeletto de Oliveira, prestigiou a 70ª edição do evento e 
conheceu mais sobre a ornitologia nacional. 

Vale lembrar que o chefe do Executivo Itatibense, há poucos 
dias, havia sancionado lei municipal que dispõe sobre a 
criação e manutenção em ambiente doméstico e comércio 
de aves exóticas e domésticas para fins ornamentais, de 
canto ou como animal de estimação no âmbito municipal.  

Cobrap. . O diretor geral da Confederação Brasileira de 
Criadores de Pássaros Nativos (Cobrap) marcou presença 
na 70ª edição do Brasileiro, Sebastião Roberto da Silva 
Sobrinho. 

Febraps. Junto dele, estava também o presidente da 
Federação Brasileira de Criadores de Pássaros (Febraps), 
José Carlos Trindade Silva. 

Outras autoridades municipais. Além destes, também 
estiveram presentes autoridades municipais como o 
secretário de Negócios Jurídicos, Diego José de Freitas, e o 
vereador Juninho Parodi. 

Homenagem à Stella Ramalho
A FOB nomeou a nova sala de acolhimento familiar 

de Maria Stella Pretti Ramalho, atual assessora social da 
Federação.  A sala conta com ambiente aconchegante para 
toda a família e brinquedoteca disponível para crianças. 

Mario Simões, Fernando Pacheco, deputado MG, Otávio Machado,
diretor veterinário da FOB,  Juliano Peixoto, Professor da UFLA,

Nilson Luiz, criador da SOS de Salvador

O prefeito de Itatiba, Thomas Antônio Capeletto de Oliveira, prestigiou 
a 70ª edição do CBO
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Transporte aéreo 
A FOB firmou parceria com a Gollog Animais, serviço de 

transporte aéreo de animais vivos da GOL.
Com isso, os associados puderam agendar o transporte 

de aves com benefícios oferecidos, como isenção da taxa 
de emissão de R$ 150,00 para embarque de animais vivos 
em todo o Brasil; tarifa mínima no valor de R$ 150,01; e 
desconto de 50% na tarifa (Gollog Animais). 

A parceria foi válida até o dia 31 de julho.

Concurso de Revistas 

Depois de dois anos, o Campeonato Brasileiro voltou a 
apresentar o Concurso de Revistas. Nesta edição, o clube 
vencedor foi a SOC (Sociedade Ornitológica Caxiense); 
em segundo lugar, a AMAE (Associação Mineira de Aves 
Exóticas); e a CPCCF (Centro Paulista dos Criadores de 
Canários Frisados), em terceiro. 

Na categoria de artigos técnicos, o vencedor foi A 
Incidência de Coccidiose em Plantéis de Canário-Doméstico, 
(Serinus canaria domesticus) no Estado do Rio Grande do 
Sul, de autoria de Cleiton Giovani Benetti.

Doação 
A Federação Ornitológica do Brasil (FOB) realizou a 

doação de R$ 23 mil ao Fundo Social de Solidariedade de 
Itatiba (FSS). A entrega foi feita pelo presidente da FOB, 
Mário Henrique Simões, à presidente do Fundo, primeira-
dama Barbara Zaratini Capeletto de Oliveira. 

Simões esteve acompanhado do diretor-financeiro Ivo 
Prado e do gerente de operações Wagner Canhaci, ambos 
da Federação, e José Mauricio Silveira Franco Jr., do Centro 
de Convivência Ângela Lygia Parodi Scavone, no Jardim 
Vitória, local onde ocorreu o encontro.  

O valor da doação é resultado da arrecadação de R$ 1 
por ave inscrita na 70ª edição do Campeonato Brasileiro de 
Ornitologia, que aconteceu em Itatiba/SP, de 7 a 16 de julho. 

A doação tem o objetivo de auxiliar os projetos do Fundo 
Social, promovidos para o bem-estar e qualidade de vida às 
famílias atendidas por programas de assistência social.

Presidentes dos clubes das 3 revistas campeãs_Vagner Martin pelo CPCCF, 
Ricardo da Rosa pela SOC, Mário Simões e Mauro Garcia pela AMAE

Cleiton Benetti recebe troféu pelo melhor artigo de 2022
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Parceiras 
A FOB agradece às parceiras comerciais em mais uma 

jornada de sucesso na realização do Campeonato Brasileiro. 

BEPET 
A Capri apresentou a BePet, startup que lança o serviço 

de telemedicina veterinária, leilão e marketplace focado 
nos pássaros e aves por meio de um aplicativo bastante 
funcional para os criadores. 

Na telemedicina, o criador poderá realizar consultas e 
receber prescrição de exames sem precisar se deslocar, 
sendo atendido de forma imediata, economizando tempo e 
contando com especialidades não comuns, principalmente 
em regiões afastadas dos grandes centros urbanos, como 
cardiologia, dermatologia ou endocrinologia. A prática foi 

regulamentada em 8 de junho, quando o Conselho Federal de 
Medicina Veterinária (CFMV) aprovou a resolução referente 
ao serviço. 

Campeonatos
Canto Livre e Fibra 
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OBJO 
Bate-papo sobre Timbrado Espanhol 
No dia 13 de julho, durante o Campeonato Brasileiro, 

aconteceu um bate-papo com os juízes espanhóis que 
estiveram presentes no evento, Cândido Lorenzo e Luís Gil, 
sobre a raça de canto Timbrado Espanhol. 

Aprovação de juízes 
A OBJO realizou exames práticos para aprovação de 

juízes em diversas áreas nos dias 13 e 14 de julho, durante 
a realização do Campeonato Brasileiro, para diversos 
segmentos. 

Tudo foi registrado em ata e os aprovados foram: 
Exóticos 
Foi realizada a prova prática para juízes FOB/OBJO, do 

segmento de Exóticos. Estavam presentes os diretores 
técnicos do segmento de Exóticos, Cleiton Giovani 

Benetti,  Ademir München, Virgílio Balduino Scheid Filho, e 
assessores técnicos da OBJO para o segmento. 

A reunião aconteceu sob a presidência de Ademir 
München.

O candidato Rodrigo Guerra Cavalheira foi aprovado em 
prova prática no segmento de exóticos. Na mesma reunião, 
foram promovidos de Alunos OBJO para Juízes aspirantes 
Cleiton Giovani Beneti; Rômulo Montovani Brands; Roni 
Cardoso da Silva. 

Timbrado espanhol 
Também no dia 13 de julho, foi realizada a prova prática 

para juízes para o segmento de canário de canto – timbrado 
espanhol. Estiveram presentes o diretor do segmento de 
canário de canto Sr. Bruno Rodrigues da Silva, Sr. Candido 
Lorenzo Vidal, Sr. Luiz Gil, juízes espanhóis e OMJ e o Sr. 
João Basile, Presidente da OBJO.

A reunião aconteceu sob a presidência do presidente da 
OBJO, João Basile. 

Foram aprovados: Bruno Rodrigues da Silva, José Maria 
Lopes, Rogério de Souza Pinto, Telmo Laurindo Borges, 
Oswaldo Hiran de Mello Moraes Filho e Gilson Gustavo Dias.

Psitacídios 
No dia 14 de julho, o assessor técnico de Psitacídios, 

Nilton R. Silva esteve reunido com juízes OBJO do segmento 
Marcio Silva, Juvenal Ferreira Perestrelo e Aníbal Rolin para 
aprovação de juízes alunos e aspirantes. 

Berilo Brum foi aprovado a aluno OBJO no segmento de 
psitacídeos e indicado por Anibal Rolin como Juiz Tutor para 
acompanhá-lo durante o ano de 2023; Andrey Naves foi 
promovido de aluno OBJO para juiz aspirante; Marcos Zuim 
foi promovido de juiz aspirante para Juiz efetivo OBJO. 

Porte 
No dia 14 de julho, em reunião que contou com a presença 

dos juízes de canários de porte, membros da comissão 
de avaliação de novos alunos da OBJO, Cesar Garcia C. 
Wenceslau e Wladimir da Silva, e Antonio Carlos Lemo, 
assessor técnico OBJO, promoveram a efetivação de juízes 
OBJO do segmento Danilo Fernando Martin e Matheus Silva 
Ramos. 

Cor 
No dia 15 de julho, aconteceu a avaliação prática para os 

candidatos a aluno OBJO para canários de cor. Os candidatos 
passaram por duas avaliações, como reconhecimento de 
cores (composta por 30 aves de diferentes nomenclaturas) 
e a simulação de um julgamento, sendo três cores na 
categoria individual e outra em quarteto. 

A banca examinadora foi composta por Eduardo Martins, 
Leonardo Monteiro, Roberto Kobayshi, Edgar Crippa, André 
Caldas e Djon Caldas.
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Os alunos aprovados foram André Esguicero, Guilherme 
Portante, Maximiliano Colombo e Vandré Guimarães. 

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 
Homenagens 
A COM prestou homenagens durante a realização do 

Campeonato Brasileiro. O presidente da Confederação, 
Carlos Ramoa, entregou ao presidente da FOB, Mário 
Henrique Simões, uma placa agradecendo pelo convite para 
a 70ª edição do Brasileiro. 

Celso Ramalho também recebeu honraria pelos relevantes 
serviços prestados à Ornitologia da COM. 

Juízes aprovados pela OMJ_COM como internacionais

COM homenageando Celso Ramalho com Honra ao Mérito por serviços 
prestados a ornitologia, Albert Zomer, Carlos Ramoa, Marie Claire Tarnus, Celso 

Ramalho, Bernardo Williamson, Diego Crovace e Jorge Quintas

Juízes OMJ
Juízes pertencentes à FOB/OBJO aproveitaram a vinda da 

comissão da COM para prestarem exame para se tornarem 
juízes COM/OMJ. Todos eles foram aprovados e podem 
atuar internacionalmente. 

Mundial do Chile 
Até o dia 7 de agosto, acontece o Mundial Ornitológico 

SAMUEL RUIZ HERMOSILLA, em Santiago, no Chile. A FOB 
participa com canários selecionados no início de julho, no 
Centro de Eventos da federação.

Mario, Basile, Canhaci e Monteiro


