US $1000 RECOMPENSA
PELAS MARCAS ARQUIVO ENCONTRADAS EM
ATUNS RABILOS DO ATLÂNTICO

O que são marcas arquivo? Marcas arquivo são aparelhos electrónicos de armazenamento de dados colocados no interior do
peixe que registam a informação diária sobre a sua localização, através de um sensor de luz. Fornecem também informações sobre
a profundidade de natação, temperatura da água, e temperatura do corpo do peixe. Esta informação é recolhida diáriamente e
armazenada na marca durante vários anos.
Como se determina que um atum rabil tem uma marca arquivo? Marcas arquivo (de cor prateada ou amarela) são
implantadas na cavidade abdominal dos atuns, com um sensor luminoso emergindo da parte ventral do corpo (barriga). Contudo,
para ajudar o pescador a reconhecer estes peixes de modo a que as marcas arquivo possam ser devolvidas, os atuns rabilos
marcados com estas marcas especiais também transportam 2 marcas convencionais externas em forma de fita (de cor verde e
branca) na parte dorsal do corpo. Estas marcas externas estão situadas a cerca de 2,5 cm acima da linha média dorsal em cada lado
do peixe. As palavras "electronic tag inside cavity" e "Big $$$ reward" estão inscritas na parte branca das marcas em forma de
fita.
PROCEDIMENTO PARA OBTER A SUA RECOMPENSA:
1. Todas as marcas arquivo recolhidas devem ser transmitidas à DIRECÇÃO REGIONAL DE PESCAS (LABORATÓRIO
DE INVESTIGAÇÃO DAS PESCAS)* da área onde se encontra. Se pertencer àrea do Atlântico Oeste, telefone gratuitamente
para o número 1-800-437-3936 1. No Atlântico Este/Mediterrâneo telefone para a Comissão Internacional para a Conservação do
Atum Atlântico (ICCAT), em Madrid, Espanha, para o número +34-914165600. Serão fornecidas instruções adicionais para onde
e como as marcas podem ser enviadas.
CONTACTO EM PORTUGAL: LÍDIA GOUVEIA - Direcção Regional De Pescas (DSIP), Estrada Da Pontinha, 9000Funchal, Madeira (Portugal) Tel.+351- (0) 91 - 232141/6 Fax: +351 - (0) 91 - 229691 Email: lgouveia@madinfo.pt
2. NÃO PUXE O SENSOR LUMINOSO PARA RETIRAR A MARCA ARQUIVO. Para retirar a marca arquivo, faça um
corte de cerca de 15 cm na cavidade ventral (barriga), em frente à zona onde se vê o sensor. Retire a marca arquivo prateada ou
amarela à mão com o sensor de luz a ela ligado. Lave a marca com água e mantenha-a à temperatura ambiente. As marcas em
forma de fita encontradas na parte dorsal do corpo do peixe devem também ser retiradas através de um corte e guardadas.
Simultâneamente e para que possa receber a recompensa de $1000 dólares, devem ser registadas e transmitidas as informações
seguintes: Local de captura e data de recolha das marcas, arte de pesca usada, comprimento e peso do peixe e o seu nome e
morada.
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Fora dos Estados Unidos , este número gratuito pode ser usado discando o código de acesso do país onde se encontra obtendo o
serviço AT&T DIRECT para os Estados Unidos.

