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A Equipe Em Busca dos Gigantes nasceu em 2010, e no auge
dos seus quase 4 anos passamos
por muitas formações. Muitos
chegaram e muitos partiram, até
conhecermos aqueles que seriam mais que amigos de pescaria,
encontramos nossa segunda
família. Como toda família que
se prese, também estamos em

crescimento, e o que mais nos
orgulha é saber que ao longo
desses anos evoluímos muito.
Com a chegada da parceria do
Jornal da Pesca através do nosso
amigo Ney, a equipe deslanchou. Para quem achou que
nunca deixaríamos de ser apenas “mais uma equipe” de pesca,
hoje desfrutamos das alegrias

das nossas conquistas e dos
muitos amigos que fizemos nesse meio. Tudo isso nos mostra
que sonhar ainda é possível e é
por isso que ainda iremos realizar muitos de nossos sonhos e
levar junto conosco muitos
amigos. Este jornal que por
enquanto é online é mais um
sonho que está se realizando.
Mensalmente iremos lançar
matérias, recados aos pescadores, anunciantes, parcerias e
fazer novas amizades e todos
estão convidados a participarem. Afinal a conquista da nossa
equipe não seria possível sem
nossos amigos pescadores e
leitores. Portanto nós da equipe
Em Busca dos Gigantes agradecemos a todos vocês pelo carinho e por sempre nos acompanharem nessa jornada.

Diga não ao alicate Boca Gripe!
A Equipe Em Busca dos Gigantes conscientiza os pescadores a
não usarem o alicate boca gripe.
Este não só machuca o peixe
como em muitas vezes dilacera
sua boca, o que impede que o
mesmo volte a comer normalmente e acabe morrendo. Não
recriminamos o seu uso porém

orientamos a forma correta
para que este seja usado. Para
pesar o peixe, deixe o mesmo
dentro do passaguá e encaixe o
alicate neste, só depois levante
e pese. Ao pescar peixes que
não possa segurar pela boca,
como dourado, pintado dentre
outros, coloque o alicate na

boca do peixe, mas ajude segurando o corpo com suas mãos e
não deixe o peixe pendurado só
pela boca. Faça sua parte!
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A Origem do Tambacu
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O Colossoma Macropomum + Piaractus Mesopotamicus, mais conhecido
como Tambacu é um peixe híbrido,
sendo resultado do cruzamento induzido da fêmea de Tambaqui (Colossoma
Macropomum) com o macho de Pacu
(Piaractus Mesopotamicus). Possui
hábitos alimentares idênticos aos dos
seus ancestrais. As características gerais como formato de corpo arredondado, porte e cor acinzentada são mais
próximas às do Tambaqui (fêmea) que
lhe deu origem.

“ O tambacu é o
peixe mais facilmente encontrado em pesqueiros”

Peixe resistente ao inverno, que possui
escamas finas e lisas, membrana das
guelras pequenas e chega a pesar mais
de 40 kg.

Você sabe onde pescar no inverno?
Nós vamos mostrar para você!
Chega o inverno e cada vez mais fica difícil
de fazer aquela pescaria com os amigos.
Os peixes não querem comer e dificilmente dão as caras na flor’água, isso porque seu metabolismo reduz suas atividades como forma de economizar energia,
Para cada espécie de peixe existe uma
temperatura média do corpo que vai desde 26º até 29º, e isso influencia no comportamento deles.
Porém no inverno o melhor lugar para
uma pescaria sem frustrações é o Pesqueiro 3 Irmãos em Peruíbe, lá é a famosa
morada dos grandes tambacus.
Com 200 metros de altitude acima do
mar, e com pressão atmosférica sempre
alta, lá é lugar para sua pescaria de inverno!

Pesqueiro 3 Irmãos– Acesso pelo KM 359 da rod. Padre Manoel
da Nóbrega
Telefone: (13) 9723 8118

EM

BUSCA

DOS

GIGANTE S

EDIÇÃO

1

PÁGINA

Festa Julina Em Busca dos Gigantes
No último fim de semana a equipe
Em Busca dos Gigantes fez o seu
arraiá Julino lá na casa do Clederson em Mauá. Com a participação
da família e amigos, quem marcou
presença foi a equipe Atolados no
Castelinho. Foram dois dias de
muita diversão, fogueira e churrasco e muita coreografia com os
gigantes da equipe.

“Em Busca
dos Gigantes e
Atolados no
Castelinho na
fogueira
Julina, só
diversão”
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Cantinho da Pescadora!
Nos últimos anos temos visto muitas mulheres frequentando pesqueiros, beira de rios e praias,
praticando a pescaria.
Elas deixaram de ser apenas acompanhantes de maridos e namorados e passaram a ser as estrelas da vez.
Com delicadeza feminina e muita técnica, muitas mulheres vem mostrando que pescaria não é
só para homem e provam isso fisgando grandes peixes.
Para mostrar isso trouxemos fotos das pescadoras Simone, Ana, Talita, Enilsa, Mayara, e as
pequenasTatiane e Thamires para provar.

“Pesca
Esportiva,
Fisgue essa
idéia”
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Pescaria do Leitor
O amigo e pescador Leonardo e o GG estiveram no pesqueiro
Córrego das Antas e enviaram sua matéria para nós.
Decidimos pescar as 13:00h e por volta de 19:00h saímos de SP,
como o próprio Sr. Natio dono do pesqueiro diz: Vcs são os únicos doidos que saem de SP, pescam um dia e vão embora. Vamos á pescaria, chegamos por volta de 1:30h, o pesqueiro estava vazio, descarregamos o carro, montamos o acampamento e
as tralhas, logo de cara um problema (pescaria que não é planejada acontecesse isso) só conseguimos iscas por volta das 4:00h,
entre 6:00h e 7:00h aconteceram duas ações de Pirarara com
uma longa e forte corrida mas não deu tempo de fisgar, não é
normal para as piras de lá, enfim a primeira noite havia passado.
Compramos ração, ceva na água não demorou para eu engatar o
primeiro redondo, logo depois disso o sol apertou os tambas
sumiram e apareceram na ceva dois douradinhos e alguns Pacus
e Tambacus de pequeno porte que não fotografamos. Paramos
para o almoço e um breve descanso, no fim da tarde as ações se
intensificaram, foi quando recebi uma bela pancada e uma tomada de linha absurda, uma hora de briga depois e um lindo
Tambaqui se rende. O GG também engatou um bonito Tambacu
que veio para a foto.
A noite chegou e logo armamos novamente as varas de Pirarara,
só que o pesqueiro estava muito cheio no Sábado e como sabemos barulho e Pirarara não combinam, olhei para o GG e disse:
Amigão pode dormir que hoje não sai nada, dito e feito, a noite
inteira e apenas uma ação igual a de manhã, corrida longa mas
largou a isca.
Acordamos cedo e tínhamos que ser rápidos, pois, 500km nos
esperavam, foi quando o chegou a vez do GG levar a pancada e
ver o fim do carretel se aproximar, alguns tempo se passou e
percebemos que o filme do dia anterior se repetia, então decidimos pegar o barco e resgatar o troféu.
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A equipe Calango Doido antes dessa nova formação já teve um nome
bem diferente, você sabe qual é? Confira sua história.
A equipe foi criada originalmente pelo Itamar Júnior (Júnior) e a Talita, com o nome de Equipe Mandruvá, em homenagem a família do
Júnior que tem esse apelido. Era formada apenas pela Talita, seu
marido Júnior e o Odair (Daizinho).
Passado algum tempo e algumas pescarias conheceram o Alex Silva, que apresentou a eles o
Ednei e o Luizinho, isso durante o encontro da equipe Tambaluko no Pesqueiro 63 em 24 de
abril de 2013. Ao comentarem com eles sobre a equipe de pesca todos ficaram rindo achando
graça por não saber o que seria um Mandruvá (que é uma lagarta) rssss.
Ao ver o desenho da tal lagarta no logotipo da equipe, o Ednei que brinca com tudo e todos
disse que aquilo parecia mais um “Calango Doido”. Pronto! A brincadeira pegou tanto que acabamos rebatizando a equipe, e a amizade com esses três (Alex, Luizinho e Ednei) cresceu tanto
que formaram uma grande família. Agora esses 6 amigos formam a equipe de pesca CALANGO
DOIDO.
Ahhhh CALANGO DOIDO!
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Equipe Magia da Pesca foi fundada do dia oito de março de 2013 e
foram apadrinhados pelo casal Tonhão e Edna.
A principal meta da equipe era de quebrar o paradigma e preconceito
que não se pode pescar e se divertir em família, junto com maridos,
esposas, namorados e etc.

Equipe Magia da Pesca

Além dessa meta, uma outra intenção é de mostrar para os amigos pescadores todos os tipos de pescarias e a diversidade de pesqueiros que existem, dando opção de diversão para
todos.
Umas das preocupações é frisar que se pode pescar com qualquer equipamento, desde uma
varinha caipira até um equipamento importado que a adrenalina é a mesma.
Hoje tem em sua formação os integrantes Ker, Ana, Diego, Thais, Osorio, Barba, Débora, Binho, Alexandre , Leo e o Carlos.
Essa é a Família Magia da Pesca, mostrando que respeito e humildade anda juntos a todo
momento!
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Pescaria no Pesqueiro 3 Irmãos
No último final de semana de julho, a Equipe Em Busca dos Gigantes através do facebook, reuniu alguns amigos para uma pescaria no 3 Irmãos.
Mesmo no frio e com um dia não muito produtivo, só saindo peixes até 15
kg, só com a presença da galera já garantiu a diversão e muita risada.
A diversão começou já na entrada do pesqueiro com a equipe resgate que
garantiu um churrasquinho, e a farra continuou lá dentro quando o pessoal
se encontrou.
Quem disse que é preciso ter peixe para ter diversão está enganado. Junte
seus melhores amigos e vá pescar, é divertimento na certa!
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Nesse último domingo de Pescaria no Pesqueiro 3 Irmãos, sabíamos que o dia não seria propício para grandes peixes, mas
teve uma cena que merecia ser registrada.
O Alex Silva da Equipe Calango Doido mostrou que para fisgar um peixe, é
preciso muita, mas muita paciência mesmo. Kkkkk
Obrigado Alex por inaugurar nossa página “Mico Da Pesca”
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Dicas de Pesca
MACETE PARA TROCAR LINHA DO SEU EQUIPAMENTO
“ Com as dicas de
pesca, você se

A maioria das carretilhas de perfil baixo disponíveis no mercado estão cada vez mais compactas.
Esse detalhe dificulta passagem da linha de um
lado para o outro e para a confecção do nó, que
vai prender a linha no carretel.

prepara melhor
para fazer sua
pescaria”

Por sua vez, a maioria dos carretéis possuem orifícios (pequenos furos), que serve para aliviar o
peso e ainda podem nos auxiliar nessa importuna tarefa.
Então vamos lá!
Muito simples: primeiramente passe a linha pelo guia de linha da carretilha.
Em seguida, coloque a ponta da linha dentro de um orifício e para finalizar gire a manivela
da carretilha até a linha sair do outro lado.
Pronto! Conseguimos com simplicidade passar a linha sem ter que ficar colocando o dedo
ou algum alicate que possa danificar o carretel.
Após esses passos a linha estará pronta para a confecção do nó de carregamento.

NÓ PARA ANZOL
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Preservação Ambiental-Lugar de lixo é no Lixo

A Em Busca dos Gigantes há um
mês lançou a campanha “Lugar de
lixo é no lixo” como forma de
conscientizar os pescadores sobre
o que fazer com o seu lixo quando vai pescar em pesqueiros, rios

Através de vídeos didáticos, orientam sobre o destino certo que deve
ser dado ao lixo. Na falta das lixeiras coloridas, apenas recolha o seu
lixo coloque dentro de um saquinho e jogue no lixo comum. Dessa
forma, você inibe a proliferação
não só de lixo mas de doenças por
conta de moscas que ficam nele, e
também evita incidentes, afinal, você não gostaria de ter um anzol
enfiado em alguma parte do corpo
e nem ter causado morte de algum

Reciclagem– Você sabe o que é isso?
Com certeza você já ouvir falar sobre o processo de reciclagem.
A reciclagem é o termo geralmente utilizado para designar o reaproveitamento de materiais beneficiados como matéria-prima
para um novo produto.
Muitos materiais podem ser reciclados e os exemplos mais comuns são o papel, o vidro, o metal e o plástico.
As maiores vantagens da reciclagem são a minimização da utilização de fontes naturais, muitas vezes não renováveis; e a minimização da quantidade de resíduos que necessita de
tratamento final, como aterramento, ou incineração.
Os resultados da reciclagem são expressivos tanto no campo ambiental, como nos campos econômico e social.
No meio-ambiente a reciclagem pode reduzir a acumulação progressiva de resíduos a produção de novos materiais,
como por exemplo o papel, que exigiria o corte de mais árvores; as emissões de gases como metano e gás carbônico; as agressões ao solo, ar e água; entre outros tantos fatores negativos.
No aspecto econômico a reciclagem contribui para o uso mais racional dos recursos naturais e a reposição daqueles
recursos que são passíveis de reaproveitamento.
Resumindo.... Todo mundo sai ganhando.
Então, separe seu lixo reciclável do lixo orgânico e dê para eles um destino certo. Assim você contribui para cuidar
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Galeria de Fotos

Talita

Giló

Participe!

Vinicius

Edson
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Paulo e esposa
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Anunciantes
Estúdio Over Break
Faça seu ensaio conosco!
Agende sua hora (R$ 18,00 a hora)
Contatos.: 2841-7432 ou 9 8287-5227
ROBSON/MICHAEL
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A Equipe Em Busca dos Gigantes foi fundada
em 2010, tinha o único objetivo de reunir os
amigos de pesca e deixar tudo mais profissional. O tempo passou e a equipe cresceu, hoje
além de pescar e se divertir, a equipe faz matérias, fotos e filmagens sobre pescaria e divulgações no geral, além de exibir em seu
feed no youtube, programas gravados por
membros da equipe.

Equipe Em Busca dos Gigantes
Www.embuscadosgigantes.com.br

contato@embuscadosgigantes.com.br
e
embuscadosgigantes@gmail.com

