Evento de Incentivo a Pesca de Piranhas.
Regimento interno
Este evento tem como objetivo incentivar a pesca de piranhas no lago Municipal, visto que o lago passa
por um estado de superpopulação de piranhas, que são predadores diretos de outras espécies, suprimindo assim a variabilidade de espécies no lago.
O evento terá inicio ás 12 horas do dia 23 de Março até ás 17 horas. (Atenção: ás 17h todos os participantes do evento devem parar imediatamente com a pesca, para dar inicio a pesagem e medida)

O Julgamento da competição será feito em duas categorias:
Maior quantidade: Vence o pescador que conseguir pescar a maior quantidade, em quilos, de piranha.
Maior Tamanho: Vence o pescador que apresentar o maior exemplar de piranha (comprimento)

Obs:
Os pescadores com intenções de participar dessa competição deverão se inscrever previamente.
As fichas de inscrições estarão disponíveis na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, e também na
loja “Casa do Pescador”
Os pescadores participantes do evento podem utilizar até duas (2) varas de pesca, com apenas um único
anzol em cada.
Não será permitido o uso de molinete, uso de varas com múltiplos anzóis e uso de redes ou tarrafas.
Só será permitido e aceito na competição, a pesca de piranhas, as demais espécies capturadas no evento devem ser soltas novamente no lago, pois se trata de um evento para controle de população de piranhas.
Premiação:
Todos os participantes do evento receberão uma medalha de participação (com um limite de 30 medalhas) e os primeiros colocados de cada categoria receberão um troféu de reconhecimento.
A premiação do evento será através de doações filantrópicas de comerciantes da cidade.
Serão oferecidos prêmios e brindes relacionados à pesca, primeiramente para os primeiros colocados.
Caso consigamos uma quantidade maior de prêmios, estendemos as premiações ate os terceiros colocados.

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – Rua 7 de Setembro – Praça da Bandeira – s/nº - Centro
CEP 18.190-000 – Araçoiaba da Serra – Fone (15) 3281-1625/3281-2838 agricultura@aracoiaba.sp.gov.br/m.a@aracoiaba.sp.gov.br

