PLATAFORMA MARÍTIMA DE TRAMANDAÍ - CLUBE DE PESCA
Rua Solon Padilha, n.º 388, Bairro Cruzeiro do Sul II - Tramandaí - RS
Sede Administrativa: (51) 3661 4061 - 3684 3834
Sede Social - Plataforma: (51) 3661 1390 - 3684 1390
Sede Campestre: (51) 3661 4061 - 3684 3834
atendimento@plataformadetramandai.com.br

Às Autoridades Constituídas, Civis e Militares, Entidades Comunitárias do Litoral Norte, Clubes de
Serviços, Clubes Sociais, Comerciantes e demais comunidades interessadas.
CONVITE
A Diretoria da Plataforma tem a satisfação de comunicar a realização do programa estabelecido na
Escolinha de Pesca da Plataforma, ao mesmo tempo em que reitera o convite a todos interessados.
--- ESCOLINHA DE PESCA DA PLATAFORMA --Pela presente informamos aos associados e demais interessados que a programação estabelecida para as
três sessões da Escolinha de Pesca da Plataforma, tendo em vista a necessidade de compatibilizar datas e
horários com as disponibilidades físicas do clube e tempo de atores, ficou assim determinada:
I - Dia 26/01 sábado, das 9:00 às 12:00 horas, nas dependências da Sede Social Campestre, exposição
teórica de responsabilidade de representantes do Ceclimar, Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e
Marinhos, da Universidade Federal do RS, da Patram – Patrulhamento Ambiental, e de outros convidados,
com a seguinte programação:
09:00 - 10:00 - Palestrante: Dr. Fábio Lameiro Rodrigues (CECLIMAR/CLN/UFRGS)
Espécies ameaçadas: Peixes ósseos e cartilaginosos.
Legislação aplicada à proteção das espécies de peixes marinhos.
Como eu devo me portar se eu capturar uma espécie ameaçada?
11:00 - 12:00 - Palestrante: Dr. Ignacio Benites Moreno (CECLIMAR/CLN/UFRGS)
Tramandaí.
espécies.

Projeto Monitoramento da Atividade Pesqueira no Estuário da Bacia do Rio
Ciência cidadã: como você pode colaborar com a ciência e a preservação das

II - Dia 02/02, sábado, das 9:00 às 12:00 horas, sob a responsabilidade da Diretoria de Pesca da
Plataforma Marítima de Tramandaí e de associados e convidados especiais, a critério da Diretoria de Pesca
nas mesmas dependências:
1 - A Pesca na Plataforma – as várias dependências sociais e esportivas e seu uso. As orientações
estatutárias e recomendações suplementares. Direitos e deveres dos associados e de não associados.
2 - O material e suas relações e especificações:
- Carretilhas e molinetes suas diferenças operacionais e seus manejos adequados.
– Caniços.
– Linhas.
– Rabichos, braçoladas e afins.
- Anzóis convencionais e suas destinações específicas.

– Chumbadas poitas e garateias.
– Os nós convencionais; os materiais e a elaboração dos rabichos e braçoladas.
3 - Outros complementos às pescas específicas: boias, luzes, lanternas, chumbo de fixação suplementar,
etc.
4 - Os engodos, iscas naturais – espécies –(mariscos, camarões, peixes, minhocas do mar e outras), suas
destinações e seus manuseios como a forma mais adequada de atração e fisgada das espécies e de cada
uma delas.
5 - As espécies de pescados mais comuns no litoral norte e na Plataforma de Tramandaí, as épocas
apropriadas, as espécies ameaçadas de extinção e suas relações com o equipamento mais adequado para a
prática e o engodo preferencial.
6 - A pesca do Peixe Rei na Plataforma de Tramandaí. Os locais e os equipamentos específicos.
7 - A prática da pesca esportiva embarcada e seus locais no Estado e fora dele (rios, mares, lagoas, açudes
etc.); as iscas artificiais e os demais e equipamentos específicos.
8- A Pesca na Sede Social Campestre - Rio Pai Manoel - as espécies, materiais e iscas preferenciais.
9 - A prática consciente do pesque e solte.– As competições do esporte da pesca esportiva no mundo e
das técnicas de lançamento no meio seco, com raias definidas.
**** Tendo em vista a extensão da matéria poderá ser definida data suplementar para concluí-la.
III - Dia 09/02, sábado, das 9:00 às 12:00 horas – sob a coordenação da Federação Gaúcha de Pesca e
Lançamento e de seus convidados:
1 - A Estrutura Orgânica Constitucional e Institucional da Pesca Esportiva – Federal, Estadual e Municipal
que disciplinam sua prática, a competitiva e a de lazer à nível mundial, Ministérios, Ibama, Fepam,
Confederações, Federações Brasileiras, Federação Gaúcha, Clubes de pesca entre outras.
Toda a programação estabelecida se reveste de gratuidade com intervalo para cafezinho mas, por sugestão
dos associados Isaias Blos e de sua esposa Rosângela Klaser, poderão, os participantes, colaborarem com
alimentos não perecíveis a serem distribuídos, posteriormente, a critério da Plataforma.
Importante para o sucesso dos eventos, a confirmação de presença, indicando o número de participantes,
através de contato com a Sede Social Administrativa, pelos telefones 366140-61 ou 3684 38-34 – E-mail –
atendimento@plataformadetramandai.com.br
Tramandaí 04 de janeiro de 2019
Helio Claudio De Camillis
Presidente

