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FEEPAERJ,
Federação dos Eco Passarinheiros do Estado do Rio de Janeiro
Conforme oficio 0006/2021/FEEPAERJ, recebido em 21 de setembro, seguem esclarecimentos:
A Fábrica Anilhas Capri recebe do SISPASS todos os pedidos de anilhas dos criadores amadores já com a
indicação do endereço para envio.
Desta forma não há nenhuma alteração manual nos envios dos pedidos da operação Genesis ou não.
A Anilhas Capri não faz gestão sobre quais são os criadores que estão em cada categoria
determinada pelo IBAMA (vermelho, amarelo ou verde), ou para qual endereço será enviado os
pedidos das anilhas.
Categorias de criador determinada pelo IBAMA:
VERDE E AMARELO: Todos os pedidos de anilhas serão encaminhados diretamente
para endereço do criador;
VERMELHO: Pedido de anilhas 2,2, 3,5 e 2,8 apenas DF, serão enviados para as
unidades do IBAMA escolhidas no ato do pedido no SISPASS.
OBS: Caso o pedido tenha anilhas que façam parte da operação Genesis do IBAMA e
que não façam, o pedido será dividido em 2 envios. Um para unidade do IBAMA e
outro direto para o criador
Caso os criadores tenham alguma dúvida de como está categorizado, deve entrar em contato com o
IBAMA, pois a fábrica só sabe para qual endereço será enviado o pedido, somente após o
recebimento do pedido no sistema.
O criador após efetuar o pedido no SISPASS, no momento que for direcionado para o sistema da
fábrica SISCAPRI, conseguirá identificar se é um criador categorizado como verde ou amarelo, como
demonstra a imagem abaixo. Caso não apareça a mensagem o criador está categorizado como
vermelho.

Ficamos a disposição das entindades como federação, clubes e dos criadores para qualquer
esclarecimento, orientação e verificação de pedidos especificos.
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