
 

 

 

 

 

 

                           

 

SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS 
 

 

 Feliz Deserto – Alagoas, 19 de Maio de 2015. 

 

Amigo Pescador (a), 

 

 

        É com satisfação que informamos mais uma vez aos amantes da pesca de 

arremesso, que nos dias 4, 5 e 6 de setembro do corrente ano, estaremos realizando a 22ª 

Gincana de Pesca de Arremesso de Feliz Deserto – Alagoas, também conhecida 

regionalmente por Festival do Maçunim e Pesca de Arremesso, (Maçunim: marisco 

de muita importância para culinária regional), o maior evento de pesca esportiva do 

Nordeste Brasileiro, em premiação, estrutura e programação festiva, sendo a abertura 

festiva no dia 4 e as etapas de pesca nos dias 5 e 6, bem como, informamos também que 

as equipes serão compostas por 3 (três) pescadores e a fiscalização por conta da 

organização. Haverá premiação e troféus para os 15 primeiros colocados, para a equipe 

mais distante, para o maior peixe e para maior quantidade de peças capturadas, sendo 

para o 1º lugar 1 carro 0 Km e a Taça ADC Sport Fishing, 2º e 3º lugar 2 motos,   mais 

premiações diversas até o 15º colocado, informamos também que haverá uma 

premiação de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para as 3 (três) primeiras 

colocadas na categoria feminina. São mais de R$ 45.000,00 em Premios!!! 

Informações Complementares: a inscrição custará R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta 

reais) através de depósito efetuado no Banco do Brasil, agência 1050-2 C/C Nº. 12.124-

X e Caixa Econômica Federal – Ag. 2117 – operação 06 – C/C Nº. 58-3, o comprovante 

do depósito com a ficha de inscrição deverá ser enviada para o e-mail 

horgdysgr@gmail.com , bem como, pode ser feito no dia. Para maiores informações 

site: WWW.felizdeserto.al.gov.br , e-mail acima ou ligar para o fone: 82-99316-1547 e 

fone fixo até às 13:00 horas 82-3556-1186, pedimos também o apoio no sentido  de 

divulgar aos amantes da pesca de sua região este grandioso evento.  

         Certo de contar com a sua vitoriosa equipe no maior encontro de pescadores 

reunidos em congraçamento do Brasil agradecemos antecipadamente. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 
José Horgdys Gomes da Rocha 

Secretário de Turismo e Eventos 

mailto:horgdysgr@gmail.com
http://www.felizdeserto.al.gov.br/


 


