Em Busca dos Gigantes
OnLine
E D I Ç Ã O

A G O S T O / 2 0 1 3

2

Trabalhando a todo vapor!

NESTA
EDIÇÃO:
Origem da Pirarara

2

Uso correto do
alicate boca gripe

2

Dia dos Pais

3

Cantinho da Pescadora

4

Pescaria do leitorPesqueiro 3 Irmãos

5

Equipe Tambaluko

6

Campanha Solidária 7
Pescaria entre Ami- 8
gos
Mico da Pesca

10

Dicas de Pesca

11

Em meados de 2010 nasce a loja King Adventure, em um primeiro momento era apenas uma loja virtual. Posteriormente
em Outubro de 2011 sua loja física é inaugurada na Avenida
Casa Verde, tendo seu nome modificado para King Fishing
Adventure Sports Outdoor. Em Janeiro de 2013 foram lançadas as roupas com a marca King e inaugurada a nova loja
física na Vila Guilherme, a King Fishing, um espaço familiar e
aconchegante para melhor atender os pescadores.
Com fabricação própria e pessoal especializado, atualmente
é a marca top do mercado e acessível a todo público. Lá você
vai encontrar, calças, camisas, coletes, disponíveis em todos
os tamanhos, além de bolsas, bonés e acessórios para pesca.
As camisas King são homologadas pela Rhodia, o que confere
a elas fator de proteção solar UV 50+, o que para os pescadores é de extrema importância.
Se você ainda não adquiriu a sua roupa de pesca King, não
sabe o que está perdendo. Vá conhecer a loja Física da King e
os demais produtos que estão a disposição. E além disso, ser
atendido por um pessoal qualificado para ajuda-lo nas suas
aquisições.
A Equipe Em Busca dos Gigantes é a pioneira no uso das roupas King Brasil e se orgulha de pertencer a essa grande família!
Se você não conhece, tá esperando o quê?
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Visite a King Brasil!

www.kingbrasil.com.br
www.roupasdepesca.com.br
Loja King: Rua Mâria Cândida nº 845 , Vila Guilherme, São Paulo
Telefone: 4328-0955
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A Origem da Pirarara
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A Pirarara (Phractocephalus hemioliopterus) ou peixe
arara em tupi-guarani, é um peixe que pode ser encontrado na bacia do rio Araguaia, Tocatins e Amazonas.
É um peixe de couro, que pode pesar mais de 60 kg e
1,5m de comprimento. Sua coloração é cinza escuro
nas costas e branca na parte de baixo, assim como um
tubarão.
Sua cauda é avermelhada, mas esta coloração também
aparece na barbatana dorsal.

“Você Sabia?
A pirarara tem a
reputação de
atacar seres humanos principalmente crianças a
beira de rios na
região centrooeste”

É um peixe onívoro, comendo praticamente tudo que
encontra no fundo dos rios, entre outros peixes, frutas,
moluscos e crustáceos. Porém não é resistente ao frio
intenso.
A Pirarara junto com a onça-pintada e o jacaré são os maiores, senão os únicos predadores do peixe piranha no pantanal mato-grossense.

Uso correto do alicate Boca Gripe!
Cada vez mais vemos o uso indiscriminado do alicate boca gripe em diversos
lugares. Muitos pesqueiros o proíbem pois alegam que machucam o peixe. Não
somos contra o seu uso porém ensinamos a forma correta de usá-lo.
Para peixes cujo mandíbula é perigosa, coloque o alicate na boca do peixe, porém não o deixe pendurado, seu peso acaba dilacerando sua boca. Segure seu corpo na mesma altura do alicate não promovendo
dobras e nem contorções.
Para peixes pesados, deixe o mesmo dentro do passaguá, encaixe o alicate neste e só assim o pese.
Respeite o peixe para que ele proporcione a outros pescadores o mesmo prazer que você!
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Feliz Dia dos Pais
Você sabe a origem do Dia dos Pais? Então veja:
Os primeiros registros dessa data foram conhecidos na Babilônia, onde
segundo alguns escritos um jovem chamado Elmesu moldou em argila
uma mensagem desejando saúde, sorte e vida longa ao seu pai. A data
foi institucionalizada no século passado nos EUA, quando uma jovem
resolveu criar um dia dedicados aos pais, pela admiração que sentia pelo
seu pai, sendo oficializado pelo então presidente americano Nixon.
O Brasil importou essa data e passou a comemorá-la no dia de São Joaquim, patriarca da família, sendo posteriormente instituído o 2º domingo de Agosto como Dia dos Pais.
De uma forma singela estamos homenageando todos os pais, presentes
ou ausentes, demostrando nosso amor, carinho e respeito.
Eles são o nosso grande espelho, nossos amigos e heróis.
Desejamos a todos os papais, um “Feliz Dia dos Pais”!

Papai José Alberto

Papai Junior

Papai Joel Teodoro

Papai Adelino

Papai Paulo Sérgio

Papai Lauro
Papai Oswaldinho

Papai Adriano

3

PÁGINA

4

Cantinho da Pescadora!
O Cantinho da pescadora dessa edição traz mulheres lindas, inteligentes e boas de pesca. Com
uma delicadeza única e muita técnica, elas mostram os belos exemplares de peixes fisgados por
aí.
Tanto faz se é pesqueiro ou beira de rio, o que elas querem mesmo é deixar registrado com
muita honra e elegância que o espaço também pertence a elas.
Alguém encara essas pescadoras?

“Pesca
Esportiva,
Fisgue essa
idéia”

Sávia

Zu

Talita

Sávia

Simone
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Pescaria do Leitor
O amigo Dalton, seu filho Gregory, o sobrinho Gustavo e o cumpadre Ronaldo são frequentadores assíduos do Pesqueiro 3 Irmãos e reservam muitos dos seus fins de semana para excelentes pescarias lá.
Pode fazer sol, frio, chuva que eles batem cartão no Pesqueiro,
mostrando que o que menos importa é a condição do tempo,
pois a diversão é a pescaria, a distração e a presença dos amigos
e família.
Dalton registrou desde fevereiro os melhores exemplares pegos
por ele e sua família e veio dividir isso conosco. Usando como
iscas: miçangas, beijinho, minhocoçu e chicotes variando de 1 a
3 metros, ele mostra que também é fã dos gigantes.
O equipamento usado por eles são:

Varas: Clarus, Pampo e New Pampo. Todas de 2,70m.
Carretilhas: Shimano Speed Master e Chronarch 100/101
Marine Sports GTO Ocean Big Game
Brisa 10.000.
Linhas: Mono Triumph 0,35 e Fast Line 0,37 .
Chicote: Monofilamento, Vexter ou Dourado de 0,50mm

Pesqueiro 3 Irmãos– Acesso pelo KM 359 da rod.
Padre Manoel da Nóbrega
Telefone: (13) 9723 8118
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A equipe surgiu há mais ou menos cinco anos no Pesqueiro Cantareira. Embora todos os atuais membros frequentassem o pesqueiro por
muito tempo, demorou a terem um contato direto. Aos poucos, a amizade foi nascendo e as pescarias em grupo, acontecendo, surgindo aí uma grande família.
O nome Tambaluko, nasceu há mais ou menos dois anos (na praia... quase dentro do mar, rs), isso
porque somos Malukos por Tambas. O mais engraçado e incomum, é que todos os integrantes têm
personalidades e estilos diferentes e juntos, tudo isso, vira uma grande Malukisse.
Objetivo: Criar novas amizades e registrar as pescarias com alegria e união e conscientizar os pescadores sobre a importância da pesca esportiva.
Missão: Buscar sempre a melhor e mais divertida pescaria. Cuidar dos peixes, preservar o meio ambiente e fazer amizades.
Integrantes: Collares, Matheus Collares, Frango, Bino, Carica, Edson Minoru (famoso Japa), Kendy e
Roberto Mietto. E sempre conosco estão os amigos e grandes parceiros de pesca, Silvio Salim, Roque
Junior e Timbi, que serão os próximos futuros integrantes, se tudo der certo.
Agradecimentos: Aos nossos patrocinadores e parceiros que acreditam e confiam em nosso trabalho:
- Patrocinadores: Pesqueiro Cantareira e Buriman Pesca & Camping;
- Parceiros: JR Neto Iscas Artificiais, King Brasil - A Marca do Pescador, Revista Fishingnews, Pesqueiro Meia Três Castelo Branco, Programa Pesca, Náutica & Cia e a nossa designer Edna Azambuja.
Agradecemos em especial a vocês, amigos e grandes parceiros da Equipe Em Busca dos Gigantes,
pelo convite para participarmos dessa segunda edição do jornal e parabenizamos a todos pelo excelente trabalho realizado.

D
E

Abraços aos amigos da Equipe Calango Doido, em especial ao Alex Silva (Lecão), que sempre está
envolvido em nossas matérias, diversões e pescarias.
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Doe leite para uma vida!
A Equipe Em Busca dos Gigantes e o amigo Luiz Pirarara estão juntos na arrecadação de leite em pó para
crianças que vivem em 3 comunidades carentes em Peruíbe!

Equipe Magia da Pesca

Não somente leite mas quem quiser fazer doações de cobertores, roupas, toalhas etc, também será muito
bem vindo!
Por uma decisão nossa, devido à quantidade de pessoas que querem ajudar mas que moram muito longe,
estamos recebendo doações em dinheiro, porém aceitaremos apenas o valor de um pacote de leite em pó.

Contamos com a ajuda de todos vocês, Juntos sabemos que a nossa força é maior!

Qualquer dúvida entre em contato conosco: contato@embuscadosgigantes.com.br
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Pescaria entre amigos!
A Equipe Em Busca dos Gigantes realizou mais uma pescaria entre amigos,
como sempre o lugar escolhido no inverno é o Pesqueiro 3 Irmãos em Peruíbe, pois lá é a morada dos grandes Tambaquis e Tambacus, além de outras
espécies.
A Equipe saiu de São Paulo por volta das 2:00 da manhã, desta vez só os
membros Cleber, Joey e Mayara puderam ir. Eles chegaram no Pesqueiro por
volta de 4:00 da manhã e já tinha quatro carros na frente
O pesqueiro abriu as 5:00 da manhã e lá foram todos para mais um dia de
pescaria. A equipe conseguiu pegar o quarto quiosque e não demorou para
serem localizados pelo amigo Junior da Equipe Peganada que tinha passado a
noite no pesqueiro.
Logo cedo já começaram com a farra e foram convidados pelo Junior e o
Claudionor para irem pescar com eles na ilha e a pescaria foi muito show,
com muita risada e o dia todo com muitos peixes.
Nada como pescar com os amigos!
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Equipe Magia da Pesca
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Não podemos deixar de registrar as peripécias de pescaria
dos nosso amigos. Tá bom, a gente não deveria se divertir
com o sofrimento alheio, mas existem situações que não
podem passar em branco.
O mico da vez aconteceu no Pesqueiro Arujá e quem o protagonizou foi o
nosso amigo da Equipe Yscapool, Wendell.
Pescaria e Lama pode até pode ser bem comum em alguns lugares e ocasiões. Mas esse tipo de pescaria quase quadradinho de .....é modalidade nova?
(risos).

A gente perde o amigo,
mas não perde a piada!
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Dicas de Pesca
VOCÊ CONHECE SUA LINHA DE PESCA?
Nos últimos 50 anos, a linha de pesca sofreu muitas modificações. Com a intenção de aperfeiçoar cada vez mais o
equipamento e a pescaria, foram surgindo materiais sintéticos de alta qualidade e elasticidade como as fibras monofiladas (nylon, poliéster e poliamida) e as fibras sintéticas
microfilamentadas.

“ Com esses
cuidados, sua

Poucos conhecem a capacidade de resistência da linha que
usa, bem como detalhes para manutenção, conservação e
durabilidade da mesma. Se não sabe vem com a gente!

linha de pesca vai
durar mais”

Diâmetro– É a espessura ou grossura da linha, sempre vem
especificado pelos fabricantes. É importante se atentar pois
algumas medidas vem em centímetros e alguns fabricantes
colocam em polegadas. Em linhas de um mesmo tipo, quanto maior o diâmetro maior a resistência, ou seja, maior peso. Porém na hora de adquirir sua linha, não é o peso que deve ser
levado em conta e sim a capacidade de resistência ao desgaste, que também está relacionado
à medida. Quanto mais grossa a linha, maior sua resistência ao desgaste.
Resistência- Considerada a capacidade máxima de suporte de peso da linha, geralmente os
fabricantes expressam essa resistência em libras. Cada libra refere-se ao peso de 453 gr.
Memória– É a capacidade que a linha tem de assumir uma forma espiralada em razão do seu
acomodamento no carretel. Dependendo do material que é utilizado para sua fabricação, esta
propriedade pode modificar-se. Quanto menor for a memória, melhor, pois a deformação é
fator de desgaste da linha.
Cores das linhas- coloridas ou transparente, elas fazem a diferença na pescaria. As coloridas
são as preferidas dos pescadores de artificial, pois proporciona visibilidade, facilitando identificar onde passa a linha ou onde ela enroscou. Já com iscas naturais, a preferência é por linhas
transparentes, pois acredita-se que os peixes podem perceber a linha e não atacar a isca.
Tipos de filamentos– Existem dois tipos de filamentos: monofilamento e o multifilamento.
As linhas monofilamento são produzidas com apenas um filamento assim como sugere o próprio nome. São as mais abundantes no mercado. As linhas multifilamento são linhas trançadas
ou fundidas. Como um cabo, são constituídas de múltiplos filamentos cuja união proporciona
uma linha de grande resistência de peso máximo e de desgaste. As linhas fundidas são feitas
de vários filamentos colados e não trançados, e isso faz com que tenham uma aparência mais
lisa.
A linha multifilamento é mais resistente que a monofilamento de mesmo diâmetro e provoca
uma maior abrasão, por esse motivo, recomenda-se que seja utilizada em varas cujo passadores resistam a esse desgaste.
Agora que você conhece sua linha de pesca, já providencia a linha certa para
sua pescaria!
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Meio Ambiente - Vamos proteger os animais!
Preservar a fauna e a flora é importante, devido a esse motivo que os zoológicos cuidam de muitos animais
silvestres, proporcionando um ambiente o mais próximo possível do real da natureza, nesses locais podemos encontrar muitas espécies de animais, principalmente animais em extinção.
Os zoológicos possuem vários objetivos, dentre os quais estão a pesquisa, a preservação e a educação, sendo que a diversão é o menos relevante. Assim os zoológicos têm o papel de proteger os animais em vez de
explorá-los. O zoológico educa as pessoas fazendo-as conhecer os animais e as ameaças que eles enfrentam.
A Equipe Em Busca dos Gigantes, através dos membros Cleber e Simone, foram conhecer o Zoológico Municipal de Guarulhos, e ver como estão vivendo esses animais, e ficaram admirados com tanto cuidado e carinho!
Zoológico Municipal de Guarulhos: Av. Dona Glória Pagnoncelli, 344 - Jd. Rosa de França
Telefone: 2455-4999 / 2455-6497 / 2452-4558
http://zoologico.guarulhos.sp.gov.br/
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Roberto

Participe!

Walison

Rafinha minhoca

Guilherme Zeviane
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Junior

Ana e Liniquer

Matheus
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Parceiros
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Anunciantes
Estúdio Over Break
Faça seu ensaio conosco!
Agende sua hora (R$ 18,00 a hora)
Contatos: 2841-7432 ou 982875227
ROBSON/MICHAEL

15

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

