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REGULAMENTO DO PESQUE & PAGUE 
 

1. Ao adentrar no pesqueiro do clube, deverá se dirigir ao bar para retirada do 
colete de identificação denominado “pesque & pague”, e para registro do 
sócio ou visitante.  

2. Nesta modalidade, o sócio ou visitante pagará pelos peixes pescados, não 
podendo solta-los. O pagamento será efetuado na sua saída do pesqueiro, no 
bar do clube, com a devolução do colete. 

3. Lembrando que o visitante, além da(s) taxa(s) citadas no item 2, deverá pagar 
também o passaporte (day use) na recepção do clube. 

4. Para os pescadores, é obrigatório à utilização dos coletes, independente 
da modalidade: “Pesque & Pague” ou “Pesque & Solte”. 

5. Proibido o uso de “isca artificial”; visto que o pesqueiro não      adquire em 
escala comercial peixes que necessitam deste tipo de isca, ex: tucunaré. 
Estes peixes apenas tem a finalidade de combater a procriação de “tilápias 
nativas”. 

6. O peixe pintado e dourado com peso inferior a 5 kg, somente poderá ser 
levado, mediante a taxa definida pela diretoria (favor consultar tabela de 
preços).  

7. É proibido o uso de “trela” de qualquer tamanho; 

8. É proibida a pesca de “anzol e trela seca”, ou seja: dar fisgadas (lambadas) 
sucessivas com a intenção de atingir o peixe, tentando pegá-lo;  

9. É proibido soltar peixes após serem fisgados, com exceção do peixe pintado, 
desde que seja supervisionado por um funcionário. 

10.  O clube disponibiliza de funcionário para limpeza dos peixes. Caso o asso-
ciado ou visitante necessite deste serviço, deverá ser solicitado ao respon-
sável do setor. 

11. Para limpeza dos peixes será obedecido à ordem de chegada, e o funcionário 
somente estará ausente, se não houver mais peixes a serem limpos. 

12. O peixe a ser limpo poderá ser levado diretamente pelo próprio associado ou 
visitante ao setor de limpeza, obedecendo à ordem de chegada. 

13. Para utilização do “PICUA” (saco para colocar peixes) do clube, deverá ser 
solicitado ao funcionário, ao qual através de um controle fará o cadastro do 
material retirado, e na saída deverá ser devolvido. 

14. ATENÇÃO; Não jogar linha de pesca ou anzóis no chão, pois podem causar 
acidentes as pessoas e aos pássaros. 

15. O horário de funcionamento do pesque & pague será definido pela diretoria do 
clube. 

16. O não atendimento as normas do regulamento, ou outros fatos ocorridos, 
serão encaminhados a Diretoria do clube e estará sujeitos a punição. 
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