
 

AUTORIZAÇÃO Nº 014/2021 
(TORNEIOS DE CANTO E FIBRA DE PÁSSAROS SILVESTRES) 

 
 Conforme Portaria IAP n° 174 de 02 de setembro de 2015, fica autorizado o calendário anual apresentado pela Associação Ornitológica de Ubiratã, registro 

no IAT nº 017/18 conforme descrito abaixo: 

 

Local Data e horada 
realização 

Tipo de evento Espécies Participantes 

: : Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 

Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 

CEP: 85440-000 

05/12/2021 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

2
2

Assinatura Avançada realizada por: Jose Volnei Bisognin em 16/11/2021 17:24. Inserido ao protocolo 18.318.585-3 por: Jhulia Wasiluk em: 16/11/2021 15:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A
autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 58d03286c9b209ed9418c7a5ecabfef2.



 

 

 

 

 

: : Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

12/12/2021 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

: : Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

19/12/2021 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

3
2

Assinatura Avançada realizada por: Jose Volnei Bisognin em 16/11/2021 17:24. Inserido ao protocolo 18.318.585-3 por: Jhulia Wasiluk em: 16/11/2021 15:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A
autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 58d03286c9b209ed9418c7a5ecabfef2.



 

 

    

: : Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

09/01/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

: : Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

16/01/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

4
2

Assinatura Avançada realizada por: Jose Volnei Bisognin em 16/11/2021 17:24. Inserido ao protocolo 18.318.585-3 por: Jhulia Wasiluk em: 16/11/2021 15:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A
autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 58d03286c9b209ed9418c7a5ecabfef2.



 

 

    

: : Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

23/01/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

 

: : Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

30/01/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

5
2

Assinatura Avançada realizada por: Jose Volnei Bisognin em 16/11/2021 17:24. Inserido ao protocolo 18.318.585-3 por: Jhulia Wasiluk em: 16/11/2021 15:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A
autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 58d03286c9b209ed9418c7a5ecabfef2.



 

 

    

: : Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

06/02/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

 

: : Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

13/02/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

6
2
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: : Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

20/02/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

: : Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

27/02/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 
canto e fibra 

Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

7
2
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: : Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

06/03/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

: : Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

13/03/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 
canto e fibra 

Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

8
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: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

31/07/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

14/08/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

9
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: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

21/08/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

28/08/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 
canto e fibra 

Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

10
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: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

04/09/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

11/09/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 
canto e fibra 

Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

11
2

Assinatura Avançada realizada por: Jose Volnei Bisognin em 16/11/2021 17:24. Inserido ao protocolo 18.318.585-3 por: Jhulia Wasiluk em: 16/11/2021 15:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A
autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 58d03286c9b209ed9418c7a5ecabfef2.



 

 

 

 

: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

18/09/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

25/09/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 
canto e fibra 

Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

12
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: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

02/10/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

09/10/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 
canto e fibra 

Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 
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: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

16/10/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

23/10/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 
canto e fibra 

Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 
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: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

30/10/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

06/11/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 
canto e fibra 

Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 
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: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

13/11/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

20/11/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 
canto e fibra 

Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 
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: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

27/11/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 

canto e fibra 
Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

04/12/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 
canto e fibra 

Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 
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: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

11/12/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 
canto e fibra 

Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

: Ginásio de Esportes Thomas Izidro de 
Lima, Rua Brasília, s/nº, Centro Ubiratã PR 
CEP: 85440-000 

18/12/2022 

08:00 ás 12:00 

Torneio modalidade 
canto e fibra 

Azulão - (Cyanoloxia brissonii) 

Azulão da Amazônia - (Cyanoloxia rothschildii) 

Trinca-ferro - (Saltator similis) 

Tempera-viola - (Saltator maximus) 

Coleirinho - (Sporophila caerulescens) 

Coleirinho baiano - (Sporophila nigricollis) 

Canário da terra - (Sicalis flaveola) 

Curió - (Sporophila angolensis) 

Bicudo - (Sporophila maximiliani) 

 

18
2

Assinatura Avançada realizada por: Jose Volnei Bisognin em 16/11/2021 17:24. Inserido ao protocolo 18.318.585-3 por: Jhulia Wasiluk em: 16/11/2021 15:46. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A
autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o código: 58d03286c9b209ed9418c7a5ecabfef2.



Instituto Água e Terra – IAT 
Rua Engenheiros Rebouças 1206 - 80215-100 - Curitiba – PR  

41 3213-3700 

 

18 
Autorização para Torneios de Canto e Fibra de Pássaros Silvestres 005/2021 – Conforme PORTARIA IAP Nº 174, DE 02 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

CONDICIONANTES DE VALIDADE - AUTORIZAÇÃO Nº 014/2021 

(TORNEIOS DE CANTO E FIBRA DE PÁSSAROS SILVESTRES) 

• Havendo necessidade de modificação de alguma data constante no calendário anual aprovado, o IAT deverá ser comunicado oficialmente com antecedência 
de 30 (trinta) dias do primeiro evento para fins de emissão de nova autorização; 

• Será de inteira responsabilidade dos organizadores do torneio atender às exigências de segurança e alvarás de liberação do evento, quando for o caso. 

• Os torneios devem ser realizados em locais adequados, com condições básicas de higiene, bem arejados e devidamente protegidos de ventos, chuvas e sol. 

• Deverá conter distanciamento mínimo de 1,5 metros entre as pessoas, uso de máscaras e álcool em gel disponível para todos que frequentar o local. Atentar-
se a todas as medidas de segurança contra a COVID-19, causado pelo vírus Coronavirus.  

• A autorização somente será válida se os eventos estiverem acompanhados do responsável técnico (RT). 

• Os organizadores devem providenciar local adequado para acomodação das aves enquanto é aguardado o momento da competição. Os criadores são 
responsáveis pela manutenção adequada dos espécimes, sendo que aqueles que mantiverem aves em condições inadequadas poderão sofrer as sansões 
relacionadas à imposição de maus-tratos. 

• A critério dos organizadores, os criadores comerciais de passeriformes poderão expor à venda, no local dos eventos, o produto de sua respectiva criação 
acompanhados de respectiva nota fiscal original de saída ou trânsito. 

• Os organizadores deverão demarcar os recintos para as provas e a área de circulação de seu entorno que estará sob sua responsabilidade e controle. A 
demarcação de recintos e áreas poderá ser feita mediante aproveitamento de grades, muros ou construções existentes nos locais, bem como pela instalação de 
tapumes e cercas. 

• Somente poderão participar de torneios os Criadores Amadores de Passeriformes devidamente cadastrados no IAT, em situação regular e com aves registradas 
no SISPASS, ficando sob a responsabilidade da entidade organizadora do evento a homologação da inscrição dos criadores participantes. 

• É permitida a participação de Criadores Comerciais de Passeriformes, devidamente registrados, desde que munidos de autorização específica expedida pelo 
IAP, cuja solicitação deve ser requerida com uma antecedência mínima de 45 dias antes do evento. 

• Somente será permitida a presença, no local do evento, de pássaros com idade igual ou superior a 6 (seis) meses e das espécies contempladas na autorização. 

• Somente poderão participar pássaros oriundos de Criadores Amadoristas de Passeriformes com anilhas fechadas invioláveis fornecidas pelo SISPASS ou de 
Criadores Comerciais de Passeriformes com anilhas fechadas invioláveis. Pássaros com anilha de federações, devidamente registradas no SISPASS, poderão participar 
de torneios até 31 de dezembro de 2016. 

• Os pássaros presentes no evento deverão estar acompanhados do criador registrado, munido de sua relação de passeriformes válida e atualizada. 
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• No caso de as aves estarem sob responsabilidade de terceiros, os mesmos deverão estar munidos de documento de identidade com foto e licença de transporte 
com finalidade de Torneio válida, devidamente quitada e registrada em nome do responsável pelas aves. 

• No caso de eventos que se realizem fora da Unidade da Federação em que o criador é registrado, o mesmo deverá estar munido de Licença de Transporte com 
finalidade de Torneio válida e devidamente quitada. 

• No local ou recinto destinado à realização de prova, apenas poderão estar presentes pássaros devidamente inscritos na respectiva modalidade que ali se 
realizará, e seus acompanhantes. 

• É proibida a permanência de pássaro não inscrito no torneio, como participante ou acompanhante, na área delimitada para circulação dos visitantes que estiver 
sob controle da organização, demarcada na forma do §9º do artigo 30 da Portaria IAP 174 DE 02 DE SETEMBRO DE 2015. 

• Organizadores dos torneios e exposições de que trata esta Autorização e criadores amadoristas, serão responsabilizados administrativa, civil e penalmente 
quando constatadas irregularidades, como: 

I – Comércio ilegal, caracterizado como tráfico, praticado por criadores amadoristas registrados no IAP e participantes do evento dentro e fora do âmbito deste 

ou, ainda, em suas proximidades, que de imediato terão suas aves apreendidas e as licenças suspensas podendo ser canceladas após a apuração dos fatos, sem 

prejuízo das demais penalidades previstas na legislação em vigor. 

II – Criadores amadoristas com passeriformes sem anilhas, anilhas violadas ou adulteradas ou com idade não condizente com o registro no SISPASS; 

III – relações de passeriformes ou licenças de transporte adulteradas; 

IV – Anilhas com diâmetros incompatíveis com o tarso da ave ou em desacordo com as especificações contidas nas normas vigentes que regem a atividade 

V – Evento sem a via original da presente Autorização, expedida pelo IAP. 
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CURITIBA, 16 de Novembro de 2021 

AUTORIDADE EXPEDIDORA (ASSINATURA E CARIMBO): 
 
 
 
 
 

JOSÉ VOLNEI BISOGNIN 

Diretor de Licenciamento e Outorga – DILIO 
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