
Exposição reúne 50 mil pássaros e transforma 
Itatiba na ‘Capital das Aves Domésticas e Exóticas’

O 68˚ Campeonato Brasileiro de Ornitologia acontece de 10 a 20 de julho

De 10 a 20 de julho, Itatiba, SP, se transformará na “Capital das Aves Domésticas e Exóticas”. A cidade, localizada a 75 km de São 
Paulo, será palco do 68º Campeonato Brasileiro de Ornitologia, que vai reunir cerca de 24.641 mil aves na área de exposição e 
concurso e mais 27 mil na área de vendas, além de equipamentos e insumos e vários lançamentos do setor pet. 

O evento reúne as mais belas aves domésticas e exóticas, pertencentes a mais de 1 mil criadores de diversos Estados brasileiros. 
No concurso serão julgadas pela cor, plumagem, tamanho e postura, canto, entre outros critérios. Os juízes têm a difícil tarefa de 
escolher as melhores de cada espécie.

São vários segmentos: canários domésticos de cor, porte e canto clássico, exóticos como os diamantes de Gold, bicolores, man-
darins, bavetes e outros, e psitacídeos entre agapornis, periquitos ondulados, cacatuas, rosellas, tarantas e muito mais. 

O campeonato é realizado pela Federação Ornitológica do Brasil – FOB, em seu Centro de Eventos. 

Destaques

A grande atração da exposição são os canários de cor. Devido a mutações genéticas, eles deixaram de ter a cor verde original e 
hoje apresentam mais de 700 cores. 

Os psitacídeos de grande porte e os pequeninos exóticos em dezenas de cores serão outro destaque.

Curiosidade

Ao contrário do que muitos imaginam, os canários de canto representam apenas 1% do total de pássaros do campeonato. Eles 
exigem cuidado especial na criação para que aprendam os cantos clássicos e, curiosamente, cantam de bico fechado. 

Aves em concurso

Canários de Cor – 13.009  Canários de Porte – 8.294  Canários de Canto – 359   Exóticos – 889

Agapornis – 966   Periquitos Ondulados Australianos – 182   Outros Psitacídeoas - 942

Sobre a FOB
A Federação, com 68 anos de atuação, agrega pouco mais de 207 clubes com cerca de seis mil criadores amadores de aves 

domésticas e exóticas, é uma entidade sem fins lucrativos. Estabelecida em conformidade com a legislação brasileira, orienta a 
criação doméstica, repudiando a apreensão e o tráfico de aves silvestres.

Serviço

www.brasileirofob.net.br 
68º Campeonato Brasileiro de Ornitologia
Data – 10 a 20 de julho  Horário – 8 às 17 horas
Entrada e estacionamento – grátis
Alimentação – praça de food trucks
Local – Centro de Eventos da FOB
Endereço – avenida Luciano Consoline, 1.500, Itatiba, SP
Contato 
Maria Paula Vianna Arroyo Lemo - mariapaula@jornalacidade.net - 17 99101-8324

W.ESTEVES
IND. E COM. DE ARTEFATOS DE ARAME LTDA.

www.megazoo.com.br

Patrocinadores Prata

protein_passaros@hotmail.com

Patrocinador PlatinaPatrocinador Master Apoio Parceria

RESERVAS:         (31) 99562-8391

http://www.brasileirofob.net.br
mailto:mariapaula@jornalacidade.net

