
 
 
 
 

 

3° 
 

 

FESTIVAL DA PESCA NA LAGOA 
 

O evento acontecerá no dia 07 de setembro de 2019 na Lagoa junto à praça de Lagoa 

dos Três Cantos. 
 

REGULAMENTO: 
 

1.  Objetivos 
 

1.1. Proporcionar momentos de lazer e descontração saudáveis às famílias três- 

cantenses; 
 

1.2.Incentivar e cultivar o potencial turístico da Lagoa e seus entornos; 
 

1.3.Valorizar a prática da pesca consciente e convivência em harmonia com o 

ecossistema; 
 

1.4.Promover,  de  forma  ordeira  e  responsável  a  retirada  de  peixes  da  lagoa, 

considerando a superpopulação, objetivando o controle da mesma; 
 

 
 
 

2.  Público alvo e inscrições 
 

2.1.Munícipes três-cantenses com inscrições por equipes em forma de trios (3 

membros); 
 

2.2. Não será cobrado a inscrição; 
 

2.3. Será considerado membro da equipe maiores de 10 anos de idade; 
 

2.4.Membros abaixo de 10 anos de idade serão considerados acompanhantes da   

equipe,  sendo   limitado   o   número   máximo   de   acompanhantes   em   3 

participantes; 
 

2.5. Os trios poderão ser compostos por grupos masculinos, femininos ou mistos; 
 

2.6. Cabe à equipe que tiver componente menor de idade estar acompanhado de 

pai/mãe, ou responsável inscrito na equipe do menor em questão; 
 

2.7. A equipe  deve  ser  registrada  no  ato  da  inscrição  com  o  nome  de  uma 

espécie de peixe; 
 

2.8. O período  de  inscrição  será  de  20  de  agosto  à  03  de  setembro  de  2019, 

junto  a Secretaria Municipal de Educação  Cultura, Turismo, Deporto e Lazer;



2.9. A inscrição deve ser feita por um componente da equipe que fornecerá os nomes 

das pessoas que compõe a equipe e o mesmo assinará como responsável; 
 

 
 
 

3.  Horários, espaços e materiais 
 

3.1. O 3° festival de pesca terá início às 13 horas e 30 minutos e término às 16 horas e 

30 minutos do dia 07 de setembro de 2019; 
 

3.2. Até às 16 horas e 30 minutos, o Festival da Pesca terá cunho competitivo. 

Após,  feito  o  balanço,  com  os  resultados,  a  pesca  será  liberada  para  

demais inscritos no momento do evento, mediante pagamento de taxa única de R$ 

2,00 (dois reais) por participante, até as 18 horas. 
 

Obs: a coordenação se reserva o direito de tomar algumas providências cabíveis, se 

necessárias,  no  sentido  do  bom  andamento,  ordem  e  sucesso  do  evento,  tanto  

no momento competitivo como em momento livre. 
 

3.3. O   espaço   para   cada   equipe   será   demarcado   pela   coordenação   com 

sinalização através de bandeirolas coloridas e numeração do BOX da equipe; 
 

3.4. A ordem e os horários para as equipes serão sorteados, da mesma forma que o 

espaço a ser usado por essas equipes às 13 horas e 30 minutos na tenda da 

coordenação do evento; 
 

3.5. O tempo de pesca para cada equipe será determinado pela coordenação no dia do 

evento, dependendo do número de inscrições; 
 

3.6. Somente participarão do festival, equipes devidamente inscritas; 
 

3.7. Os anzóis podem ser de tamanho livre com linhada, molinete ou vara; 
 

3.8. Cada pescador pode usar somente um anzol para pesca; 
 

3.9. Será  permitido  uso  de  passaguá  (pequena  rede  com  cabo)  para  retirar  o 

peixe depois de fisgado no anzol; 
 

3.10. Não  será  permitido o  uso  de  rede,  tarrafa  ou  equipamentos  similares  nem 

“ceva” anterior; 
 

3.11. Qualquer  isca  poderá  ser  utilizada,  ficando  proibido  apenas  o  uso  de  isca 

artificial; 
 

3.12. Será   delimitado   no   contorno   da   lagoa   o   espaço   exclusivo   para   os 

pescadores com fita zebrada, para maior segurança dos pescadores e público que 

esteja em volta; 
 

3.13. O lixo e material de pesca (sacolas, potes, linhas...), gerado pelas equipes, será 

de responsabilidade própria, que seja recolhido adequadamente; 
 

3.14. Fica proibida a limpeza (abate) dos peixes na praça em função do odor.



4.  Do fim que será dado aos peixes pescados: 
 

4.1. Importante: as equipes serão responsáveis pelo consumo do seu pescado, tendo   

tempo   hábil   de   10   minutos   após   encerramento   do   seu   tempo   para 

desocupar o espaço e retirar os peixes que foram pescados, ficarão se necessário 

em tambores com água; 
 

4.2. Fica   expressamente   proibido   a   devolução   do   peixe   fisgado   à   lagoa, 

independente do tamanho ou peso do mesmo; 
 

4.3. Caso  a  equipe  não  tiver  como  dar  destino  ao  seu  pescado,  deverá  ter 

contato com alguma entidade para doação; 
 

4.4. A coordenação não se responsabiliza em dar fim ao pescado; 
 

 
 
 

5.  Critérios e premiação: 
 

5.1. O   critério   para   premiação   será   conforme   o   peso   total   do   pescado, 

independente do tamanho dos peixes; 
 

5.2. Será cobrado o valor simbólico de R$ 3,00 (três reais) por kg de peixe, sendo esse  

valor  destinado  a  melhorias  nas  dependências  da  praça  da  lagoa  neste 

Município; 
 

5.3. Os  espaços  terão  fiscais  com  planilha  para  anotações  dos  resultados  e 

serão o ponto de apoio da coordenação para resolução de problemas; 
 

5.4. As  três  equipes  que  tiverem  pescado  o  maior  peso  de  peixes,  receberão 

troféu personalizado do evento, de 1°, 2° e 3° lugar, conforme resultados anotados 

em planilha; 
 

5.5. Os resultados serão divulgados no final do período acima descrito, quando será 

liberada a pesca de forma independente até horário pré-determinado; 
 

5.6. A coordenação do evento terá um espaço dentro da praça, onde centralizará 

informações, sorteios, e outros atos pertinentes. 
 

Lagoa dos Três Cantos, 12 de Agosto de 2019. 

Coordenação Geral – José Ilário Horn 

(Coordenador de Cultura e Turismo) 


