
ADOTE UM
CRIADOR

Com objetivo de propagar a criação doméstica de aves e defendê-la como
uma atividade que traz benefícios ao meio ambiente e aos próprios criadores,
a FOB – Federação Ornitológica do Brasil, lança o projeto “Adote um criador”.

•Criador Tutor

•Criador Aluno

•Doação de 1 (um) casal de ave 
doméstica ou exótica

•Acompanhamento por 1 (um) ano.

•Patrocínio de 2 kg de ração – Megazoo.

•Patrocínio de utensílios básicos – 
Comercial Penna Firme.

•Patrocínio de anilhas genéricas e uma 
Cartilha do Criador – FOB.

Pré Requisitos
1. Serão cadastrados 100 criadores 
associados de clubes FOB como 
“criadores tutores”. 

2. O Criador Tutor deverá identicar, em 
seu bairro ou rua, uma família ou pessoa 
com potencial para se tornar criador 
doméstico de ave, que será o Criador 
Aluno, e terá seu cadastro vinculado ao 
do Tutor. 

3. O Criador Tutor deve doar um (1) 
casal, de aves de qualquer segmento, ao 
Criador Aluno.

4. O Criador Tutor deve acompanhar e 
orientar por um (1) ano, o manejo do 
Criador Aluno, com base na Cartilha do 
Criador, e terá apoio de equipe da FOB.

5. A FOB doará ao Criador Aluno 10 
anilhas genéricas (sem padrão ocial) 
para poder anilhar seus primeiros 
lhotes. 

6. A parceira Megazoo fornecerá, como 
incentivo, dois (2) quilos de ração 
compatível com a ave escolhida.

7. A parceira Comercial Penna Firme 
fornecerá, como incentivo, um (1) kit de 
equipamentos e acessórios de criação 
composto por: 4 (quatro) comedouros 
meia lua cristal, 1 (um) bebedouro de 
100 ml, 1 (um) porta farinhada, 1 (um) 
conjunto de ninho,  e 1 (um) forro de 
espuma. 

Regras Recompensa
Ao Criador Tutor:
A. 1 (um) anúncio, não comercial, de ½ 
página em uma (1) edição da revista 
Brasil Ornitológico, 

B. 10% de desconto em uma (1) compra 
de até 50 quilos de ração na Megazoo,

C. Sorteio entre os Criadores Tutores de 
5 (cinco) Vales Compras no valor de R$ 
200,00 da Comercial Penna Firme 
totalizando o valor nal de produtos e 
frete.

D. 1 (um) kit contendo 1 (um) Manual de 
Julgamento, 1 (uma) camisa polo e 
1(um)  boné FOB.

Faça sua inscrição pelo e-mail 
federacaoob@uol.com.br

a)coloque no título do e-mail “Projeto 
Adote um Criador”,

b) envie sobre você: nome completo, 
CPF, sigla de seu clube e número de 
sócio,

c) envie sobre o Criador Aluno: o nome 
completo, CPF, endereço residencial, 
e-mail e telefone de contato.

Inscrição


