
	
 

GRUPO DE TRABALHO PARA PREVENÇÃO DO COVID19 – INFORME 02 – 
17/03/2020 

 
Como divulgado no INFORME 01 – COVID19, em 16 de março de 2020 
realizamos reunião, coordenada pelo Dr. Osvaldo Vitorino Oliveira, médico 

infectologista, para tratar dos assuntos relacionados à prevenção da pandemia 

de coronavírus e aos eventos promovidos pela Federação Ornitológica do Brasil. 

 
Reforçamos que todas as ações que tomamos respeitam integralmente as 

recomendações e determinações dos órgãos públicos de saúde, tanto 

municipais, estaduais ou federal. Além disso, acima de qualquer hipótese, temos 
o dever de resguardar nossa comunidade de todos os riscos atualmente 

envolvidos na realização de um evento de aglomeração humana, seja do 

tamanho que for. 
 

Como resultado dessa reunião, algumas decisões já foram tomadas: 

 

1. FOB – Ficam cancelados todos os eventos promovidos pela FOB no mês de 
abril. Nisso incluem-se o Workshop de Ornitocultura e o Torneio de Canto 
Livre - São Paulo (realizado em parceria com o Centro Paulista de Canários 

Frisados) e a Reunião Técnica de Juízes de Canários de Cor - Itatiba. 
 

2. CURSO OBJO - Em acordo com a UCCIPE - PE, cancelaremos também o 

Curso FOB e OBJO - Formando Criadores, que seria realizado entre os dias 
02 e 03 de maio, em Recife, PE. 

 

3. CLUBES - Recomendamos que os clubes que tenham eventos, programados 

para o mês de abril, considerem a possiblidade de cancelamento, e que já se 
preparem para possibilidade de cancelar eventos também em maio. 

 

 



	
 

4. 2º BRASIL OPEN DE CLUBES ESPECIALISTAS - Por se tratar de um evento 
com a participação de convidados internacionais e que necessita de 

planejamento prévio, como aquisição de passagens, nossa recomendação aos 

clubes especialistas é que o evento também seja cancelado. A FOB suspenderá 
o julgamento aula de canários de canto Timbrado Espanhol programado 

para a mesma data. 

 

5. MAIO – Nova  recomendação e avaliação da situação será divulgada no início 
de abril em relação aos eventos de maio. Mas já registramos que os eventos de 

maio têm grande probabilidade de ter a recomendação de cancelamento, 

principalmente considerando que o poder público, tanto no âmbito local, como 
regional e nacional, pode colocar cada cidade em bloqueio de circulação, quer 

dizer, impedindo a entrada de turistas, por exemplo, e a liberação de alvarás. 

 
6. CAMPEONATO BRASILEIRO - A decisão definitiva sobre a realização, 

postergação ou cancelamento do Campeonato Brasileiro somente poderá ser 

tomada quando tivermos mais informações e, principalmente, baseada no 

avanço do comportamento do coronavirus no Brasil, importante frisar que vamos 
acatar irrestritamente as decisões dos  órgãos públicos e autoridades sanitárias, 

tanto os locais, como estaduais e federal, portanto estaremos sujeitos aos 

bloqueios de circulação de pessoas e de liberação de alvarás de eventos. 
 

7. DIVULGAÇÃO – Será usado como canal de comunicação o site da FOB e o 

grupo de WhatsApp “Conselho de Presidentes”. 
 

8. INFORMAÇÃO – Como apoio ao criador e associado vamos divulgar notícias 

e orientações relacionadas à criação de aves. 

 
 

 

 



	
 

Recomendações gerais 
 

1. Suspender todas as viagens, em transporte coletivo, principalmente as 

internacionais. 
2. Lavar as mãos com frequência, e também sempre que entrar e sair do 

criadouro, preparar a alimentação, manipular uma ave, utensílios, etc. 

  

 
Manter a serenidade, seguir as recomendações sanitárias, principalmente ficar 

em casa, evitar o contato social, sair para o estritamente necessário, colocará 

todos nós em posição mais segura. E mais fortalecidos retomaremos nossas 
atividades e nosso hobby, igualmente importante para nossa saúde física e 

mental. 

E agir pensando na coletividade nos fortalece para os cuidados com o indivíduo, 
conosco mesmo e com o próximo. 

      

Atenciosamente, 

 

Grupo de  Trabalho – FOB Prevenção COVID - 19 

Federação Ornitológica do Brasil 
 


