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Confira as ações da FOB e  outras notícias do mundo ornitológico 
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Institucional 
Primeira aula 

A Universidade Federal de Lavras (UFLA) teve a primeira 
aula de Canaricultura para alunos da Faculdade de 
Medicina Veterinária, no dia 27 de Outubro. 

O programa de estudos faz parte de uma parceria com 
a FOB, firmada desde 2021, que, dentre outras coisas, 
proporcionou a montagem de um criatório experimental. 
As aulas acontecem às quintas-feiras (teóricas em 
formato on-line, práticas em modo presencial). 

O criatório teve, há pouco mais de um mês, seus 
primeiros filhotes de canário, que são cuidados por alunos 
do grupo GEMA (Grupo de Estudos em Medicina Aviária). 

As aulas são eletivas e parte de um curso extra-curricular 
oferecido pela faculdade.

Diretoria Jurídica 
O advogado Juvenal Perestrelo passou a fazer parte da 

Diretoria Jurídica da FOB. O ingresso se fez necessário 
diante da grande demanda jurídica que a Federação 
vem tendo devido a seu trabalho de expandir a atividade 
ornitológica no país e auxiliar, ampliando e facilitando, 
por meio de leis estaduais e municipais, o acesso a aves 
domésticas e exóticas permitidas por lei para criadores de 
todo o país. 

Juvenal Perestrelo é também membro da diretoria 
Jurídica da OBJO/FOB, atuando como assessor técnico. 

Black Friday FOB 
Até o dia 25 de novembro, clubes podem aproveitar 

a promoção Black Friday FOB e pagar suas taxas de 
anuidade com 10% de desconto. A associação que aderir 

à promoção também concorre, em sorteio, a um estande 
para o Campeonato Brasileiro de 2023. 

Anilhas 
Desde 1º de novembro os clubes podem encomendar 

anilhas, que serão de cor Azul Capri, podem ser adquiridas 
com descontos, caso sejam pagas entre novembro de 
2022 a março de 2023. 
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Taxa Federativa 
O pagamento da taxa federativa pode ser feito até o mês 

de março de 2023, com desconto de 20% sobre a taxa. 
Os valores são de R$ 60 para sócios padrão e R$ 35 

para não competidores ou sócio iniciante. 

Curso técnico 
A FOB informou a inscrição de 129 representantes 

de clubes associados para a realização do Curso 
“Capacitação e Assistência Técnica”, com o premiado 
criador Álvaro Blasina. A porcentagem de representação 
associativa é de quase 59% dos 220 clubes que estão 
ativos na FOB. 

A Federação ofertou uma inscrição por representante 
de clube mediante o compromisso destes participantes 
se tornarem multiplicadores de conhecimento a outros 
criadores em seu clube. 

Anuário PET 
A FOB foi destaque do Anuário PET 2021, publicado 

pelo Instituto PET Brasil. O presidente da Federação, Mário 
Henrique Simões falou ao veículo segmentado sobre o 
crescimento e consolidação da ornitologia no mercado 
PET, a importância do criador para a sustentabilidade do 
meio-ambiente e outros assuntos. 

Dados 

Segundo dados do Censo PET de 2021, fornecidos 
pelo Instituto Pet Brasil, a categoria de aves canoras é a 
segunda categoria de PET mais populosa no Brasil, com 
41 milhões (perdendo apenas para cães (58,1 milhão). 

Ainda segundo esses dados, São Paulo é a região 
brasileira com maior concentração de aves no país, com 
24%; depois, Minas Gerais (13,1%), Bahia (9%) e Rio de 
Janeiro (9,2%). 

Só de criadouros, houve um aumento de 10% em 
relação a 2021: 9.353 para 10.290, em 2022 (esses 
estabelecimentos estão elencados junto a criadouros de 
répteis e outros na pesquisa). 

O crescimento é atribuído a questão da pandemia, 
quando as pessoas procuraram ter animais de estimação 
para dividir a convivência em casa, durante o combate da 
covid-19. 

Parceria com a Nova Unigen 
A FOB e a Nova Unigen seguem com a parceria, firmada 

durante a 70ª edição do Campeonato Brasileiro, que 
oferece um pacote de benefícios a todos os criadores 
associados à Federação: 

• Desconto de 5% em exames laboratoriais realizados 
na Unigen (para sexagem ou microbiológicos); 

• Canal de atendimento exclusivo (e-mail fob@unigen.
com.br), pelo Whatsapp (escaneie o QR Code a seguir) 
ou por meio do link para a solicitação de kits de coleta e 
esclarecimento de dúvidas (www.unigen.com.br/fob). 

Os criadores interessados na contratação dos serviços 
laboratoriais terão de fazer a solicitação de kits de coleta 
de material para exames. Estes itens são sinalizados de 
forma a facilitar o rastreamento do kit na chegada ao 
laboratório. 

Por isso, na solicitação do kit é preciso informar o nome 
do criador e sua associação à FOB para que ele possa ser 
qualificado nesta categoria (Cliente FOB). 

O criador que comprar anilhas também terá os benefícios 
da parceria – vale ressaltar que o envelope em que as 
anilhas serão enviadas estará estampado com o logo da 
parceria. 

Será destinado 5% do total de vendas para o projeto 
social da FOB, o Criar Faz Bem.

Utilize o QR Code acima para solicitar o kit de coleta, 
contatar o WhatsApp e tirar dúvidas.

Transporte aéreo 
A FOB prossegue com a parceria com a Gollog Animais, 

serviço de transporte aéreo de animais vivos da GOL até 
o dia 30 de novembro. 

Os associados que precisarem contratar o serviço, 
podem aproveitar os benefícios 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). 
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Lives 
As lives do programa Formando Criadores seguem 

difundindo informações técnicas para criadores de todo 
o país. As lives de outubro tiveram um total de 7,5 mil 
visualizações. 

Acompanhe o calendário das próximas: 
03/11- Canários de porte 
10/11- Agapornis
17/11- Psitacídeos
24/11- Live solidária
 
FOB Filhote
Muita diversão, conscientização e informação espera 

por toda a sua família no Canal FOB Filhote. A turminha 
tem muita coisa a ensinar sobre ambientalismo, criação de 
aves e valores sociais, como amizade e companheirismo. 

Acesse o canal no Youtube – é só buscar por FOB 
Filhote. 

Podcast FOB Brasil 
Já estão disponíveis episódios da Segunda Temporada 

Podcast FOB Brasil. Acesse FOB Brasil pelas plataformas 
do Spotify e Youtube. Fique ligado nas nossas redes 
sociais para mais novidades.

Bem Amigos do Canto
A “mesa redonda” mais famosa do mundo ornitológico 

segue com as suas lives às segundas-feiras, após as 
rodadas do Campeonato Brasileiro de Canto Livre e Roda 
de Fibra por meio das lives do Bem Amigos do Canto. 
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. 

https://open.spotify.com/show/0qvU2wROYRmWopat1OKCfe
https://youtube.com/c/FOBBrasil
https://youtube.com/c/FOBFilhote
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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Campeonatos 
1ª Copa FOB 
A Federação prepara a 1ª Copa FOB que deverá acontecer 

em 2023. A competição terá, em breve, informações 
publicada sobre formato, agenda e regras (siga as nossas 
redes sociais para mais novidades). 

Mas o torneio já teve identidade visual escolhida por 
meio de votos nas redes sociais. 

Confira a votação e o vencedor. 

9ª rodada de Canto Livre e Fibra
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Plano Comercial CBO 
O Campeonato Brasileiro 2023 será realizado de 12 

a 23 de julho de 2023, mas você já pode aproveitar as 
condições especiais para adquirir cotas de publicidade 
durante o evento. 

Consulte já o Plano Comercial e de Marketing do evento: 
para ter acesso e iniciar negociação, faça contato, pelo 
WhatsApp, com o presidente da FOB, Mário Henrique 
Simões (11 99989-5764), o gerente de operações Wagner 
Canhaci (11 97589-7767) ou Maria Paula Arroyo Lemo 
(17 99101-8324), da área de comunicação da FOB. 

COPA FOB
2023

Confira a votação completa: 

COPA FOB
2023

COPA FOB
2023

Canto Livre e Fibra
COPA FOBde

2023
COPA FOB
CANTO
LIVRE E
FIBRA

1 2

3 4

123 votos 79 votos 

30 votos 44  votos 
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OBJO
Boletim 03/2022 
A OBJO publicou o Boletim 03/2022 sobre Reunião 

Técnica de Psitacídios, Novas Bitolas Psitacídios 2023 e 
Novas Bitolas Agapornis 2023. 

O documento possui 5 páginas e reúne informações 
técnicas sobre alterações técnicas para psitacídios e 
agapornis. Acompanhe mais no site: www.objo.org.br

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

Internacional 
Campeonato Mundial 
No período de 13 a 23 de janeiro, acontece o 70º 

Mundial de Ornitologia, que será realizado em 2023 na 
cidade de Napoli, na Itália. 

A edição acontece depois que o torneio internacional 
não pôde ser realizado em 2022 devido a problemas 
sanitários na Europa. 

3º International PET Meeting 
De 7 a 10 de novembro, acontece o 3º International PET 

Meeting Expo, evento online sobre mercado mundial do 
setor PET, realizado pelo Instituto Pet Brasil e contará com 
a participação da FOB. 

O médico veterinário, Dr. Cleiton Benetti, formado pela 
UCS - Universidade de Caxias do Sul em 2018, diretor 
do segmento de Exóticos da FOB, diretor-tesoureiro 
da Federação Ornitológica Gaúcha (FOG), diretor da 
Sociedade Ornitológica Caxiense (SOC) e responsável 
técnico da Associação de Criadores Caxienses (ADCC) 
irá proferir a palestra com o tema “Bem-estar animal nos 
Criatórios de aves domésticas e exóticas”.

Outras informações pelo link http://www.pethubbrasil.
com/internationalpetmeetingexpo/expositores.


