
CHEGADA
A entrada e o estacionamento são gratuitos.

PAVILHÃO DE ESTANDES
O acesso aos estandes comerciais e às aves expostas no Pavilhão de Estandes é livre, não precisa de credencial, e está liberada a qualquer visitante 

todos os dias, de 7 as 17 horas. 

PAVILHÃO DE CONCURSO - CREDENCIAL
O criador, sócio de clube ornitológico filiado à FOB, deve se dirigir ao CREDENCIAMENTO, na entrada do Pavilhão de Concurso, para a retirada de sua 

credencial para liberar o acesso às aves de concurso. 
Precisa informar seu nome completo, sigla do anel do clube, número de sócio.

GTA – CRIADORES EXPOSITORES
Para tirar a GTA na sua cidade o CÓDIGO DO EVENTO É: 352340405100012

CNPJ do destino é: 51.970.275/0001-99   Federação Ornitológica do Brasil

IMPORTANTE: o número de aves declaradas na GTA (concurso e vendas) 

deve ser o mesmo número de aves transportadas. 

Somente serão admitidas aves com GTA. 

Os criadores expositores devem entregar a GTA – Guia de Transporte Animal, no Serviço Veterinário, com posto de atendimento 
localizado na entrada do Pavilhão de Concurso. 

A GTA pode ser uma só para as aves de concurso e aves de venda, desde que elas sejam transportadas ao mesmo tempo, 
no mesmo dia. 

Para o criador que trouxer aves em mais de um dia (por exemplo, aves de concurso em um dia e aves de venda em outro), 
deverá obrigatoriamente ter uma GTA para cada transporte/viagem, pois a GTA será retida na entrada da FOB  pelo veterinário 
responsável.

Tenha a GTA em mãos durante todo o período de transporte de aves.

O criador recebe um protocolo, confirmando a entrada da GTA, e efetua o pagamento da taxa para emissão da GTA de retorno, 
cujo valor é 0,6 UFESPs, R$ 16,00.

Os criadores e clubes com aves somente no Pavilhão de Estandes devem fazer o mesmo procedimento.

GTA – CRIADORES VISITANTES
Os criadores visitantes e o público em geral que adquirirem aves no evento devem pegar com o vendedor um protocolo para emissão de sua GTA no 

Serviço Veterinário mediante o recolhimento da taxa de R$ 16. 
As GTAs serão emitidas todos os dias, até o sábado, dia 20 de julho, às 12 horas.
Lembramos que a GTA é um documento oficial e de emissão obrigatória para o trânsito intradistrital e interestadual de animais para qualquer finalidade. 
Criador, oriente o comprador sobre essa necessidade. 
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PASTAS DOS CLUBES
Presidente de clube, ou seu representante legal, deve procurar a Recepção no Pavilhão de Concurso para retirar sua pasta com a relação de aves por 

criador, de acordo com as inscrições feitas pelo clube. 
Caso o presidente não possa estar presente, ele deverá enviar um e-mail à Federação (federacaoob@uol.com.br)  informando o nome da pessoa 

autorizada para retirar a documentação do clube.

AVES DE CONCURSO
De 10 a 17 de julho, de 8 as 17 horas, as aves do Pavilhão de Concurso só podem ser visitadas pelos criadores expositores e pelos visitantes com 

credenciais.

De 18 a 20 de julho, de 8 as 17 horas, a visita é livre e as aves campeãs estarão identificadas por rosetas e fichas de classificação do 1º ao 5º colocados.

AVES DO PAVILHÃO DE ESTANDES
Equipe Técnica Veterinária fará verificação diária e orientação aos criadores. 
O número de aves por gaiola será rigorosamente controlado.
Pássaros que venham a adoecer ou mesmo em óbito deverão ser encaminhados pelo criador ou cuidador responsável ao Ambulatório de Medicina 

Veterinária.
O bem estar das aves é nossa prioridade. 

PALESTRAS TÉCNICAS
O 3º Ciclo de Palestras OBJO acontece durante o Brasileiro, sempre no período da tarde, de 13 a 18 de julho. A participação é gratuita e só precisa de 

credencial o visitante que não é sócio de clube da FOB. A credencial é feita na Recepção do evento, no próprio dia da palestra que queira assistir.

MANUAIS E SOUVENIRS DA FOB
A FOB terá loja, em estande próprio, com os Manuais de Julgamento, pôsteres de canários, pastas personalizadas, camisas, bonés, canecas e outros. 

Com disponibilidade de pagamento em cartão crédito.

CAMPANHA DO AGASALHO
Estamos realizando a Campanha do Agasalho FOB em prol do Fundo Social da cidade de Itatiba, você pode entregar sua doação no CREDENCIAMENTO 

do evento.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO
O pátio receberá cobertura com tenda e iluminação noturna. Serão instalados 10 food trucks com cardápio variado.

FESTAS
As festas Porco no Rolete e Jantar de Confraternização terão convites limitados, você pode fazer sua reserva pelo telefone 11 4524-4403 com Adriana 

ou Tamiris.

Dia 14 – domingo, às 19h: Porco no Rolete (convites à venda até domingo às 16 horas ou até esgotarem – R$55,00 por pessoa) 

Dia 19 – sexta-feira, às 20h: Jantar de Confraternização (convites à venda até sexta às 15 h ou até esgotarem – R$120 por pessoa). Tem limitação 
de vaga de estacionamento no pátio do Itatiba Esporte Clube, portanto, solicitar informação no ato da compra do convite.

ESTACIONAMENTO – VAGAS DOS ESTANDES
Os proprietários de estandes têm direito a uma vaga reservada e devem retirar o credenciamento especial na Recepção.

IMPORTANTE: A comercialização de gêneros alimentícios, bebidas, insumos e equipamentos veterinários é exclusiva das empresas instaladas 
nos boxes comerciais do Pavilhão de Estandes e dos Food Trucks oficiais em acordo com os contratos firmados e Alvará de Liberação da Vigilância 
Sanitária da Prefeitura de Itatiba. 

QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO DE COMÉRCIO POR INICIATIVA PARTICULAR, DOS ITENS DESCRITOS ACIMA, ESTÁ PROIBIDA NAS DEPENDÊNCIAS 
DA FOB.
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