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As Matadeiras
“As Matadeiras”, marca revolucionária no conceito de iscas artificiais como miçangas e
E.V.As chegou no mercado para arrasar.
Dona de uma qualidade incomparável e com preço acessível, ela chegou para dar ao pescador uma opção de isca diferenciada e que faz sucesso em qualquer local, seja pesqueiro ou
rio.

NESTA
EDIÇÃO:

Não há dúvida alguma, podem existir muitas no mercado, mas a verdadeira isca Matadeira
você só vai encontrar em um lugar.
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A Equipe Em Busca dos Gigantes usa “As Matadeiras”, e muitas outras equipes estão aderindo a essa nova revolução. Quem conhece não usa outra.

Dia das crianças
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Se você quer fisgar grandes gigantes, não perca tempo, adquira logo as suas “Matadeiras” ,
nós usamos, testamos e aprovamos, agora recomendamos para você pescador!
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A Origem do Tucunaré
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Tucunaré do indígena Tucun=árvore e Aré=amigo (amigo da
árvore), é uma espécie de peixe presente nos rios da América
do Sul, em especial do Brasil, também conhecida como tucunaréaçu, tucunaré-paca, tucunaré-pinima, tucunaré-pitanga, tucunarévermelho ou tucunaré-pretinho.
Os tucunarés são peixes de médio porte com comprimentos

“Você Sabia?

entre 30 centímetros e 1 metro. Todos apresentam como carac-

O Tucunaré é o
peixe mais popular em pesca esportiva?

terística um ocelo redondo no pedúnculo caudal.
Os tucunarés são sedentários e vivem em lagos, lagoas, rios e estuários, preferindo zonas de águas lentas ou
paradas. Na época de reprodução formam casais que partilham a responsabilidade de proteger o ninho, ovos e
juvenis. São peixes diurnos que se alimentam de outros peixes e pequenos crustáceos.
Ao contrário da maioria dos peixes da Amazônia, os tucunarés perseguem a presa até conseguir o sucesso.

Quando o uso do alicate se faz necessario?
A Em Busca dos Gigantes não se cansa em falar sobre o uso correto do alicate Boca
Gripe, mesmo não sendo a favor deste instrumento, temos que confessar que existem
situações onde o uso dele se faz necessário.
Peixes como traíra, cachorra, tucunarés, por conta de sua boca, não só referente a dentes e força, mas também pelo movimento brusco, podem fatalmente arrancar o dedo
do pescador.
Portanto, nestes casos, o uso é recomendado desde que o peixe não fique pendurado.
Jeito correto e simples!

EM

BUSCA

DOS

GIGANTE S

EDIÇÃO

3

PÁGINA

Dia das Crianças!

Você sabia que o Brasil escolheu uma data diferente do resto do mundo para celebrar o Dia das Crianças? A ideia foi do
deputado federal Galdino do Valle Filho, que por meio de um decreto aprovado pelo então presidente Arthur Bernardes,
em 1924, escolheu o dia 12 de outubro para celebrar a data. Um ano antes, a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital
do país, sediou o 3º congresso Sul-Americano da Criança, evento que serviu de inspiração para a criação da data.
Ainda assim, o dia só se tornaria um sucesso entre a população brasileira na década de 1960, quando a marca de brinquedos Estrela aproveitou o feriado do dia 12 de outubro e promoveu uma campanha de marketing conjunta com a Johnson
& Johnson realizando a "Semana do Bebê Robusto". Como resultado, as vendas das empresas aumentaram e outras marcas aproveitaram a ideia para oficializar a "Semana da Criança".
Para a ONU, a data universal para comemorar o Dia da Criança é 20 de novembro, quando é celebrada a assinatura da
declaração dos direitos da criança. No entanto, o Brasil não é único país que "desobedece" a ordem. No Japão, a data é
dividida em duas: 5 de maio para os meninos e 3 de março para as meninas.

Papai José Alberto

Papai Junior

Papai Joel Teodoro

Cauan

Tati e Thamires

Papai Adelino

Gustavo

Papai Paulo Sérgio

Kawanne

Kevyn

Papai Lauro

A Equipe Em
Busca
dos Gigantes parabeniza todas
as crianças pelo seu dia!
Papai
Oswaldinho
Papai Adriano
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Cantinho da Pescadora!
Cada vez mais estamos encontrando mulheres na pescaria, motivo esse que leva a incentivar os homens a
levarem suas filhas, netas, esposas, namoradas para frequentar não só pesqueiros, mas rios e embarcações de
pesca em alto mar.
Além delas proporcionarem à pescaria, um ambiente familiar e de muito respeito, elas mostram que são
mais do que um rosto bonito e uma companhia perfeita, elas vieram para mostrar aos homens quem é que
são as pescadoras de verdade aqui!
A seguir fotos das mulheres d pesca!

“Mulheres
da Pesca,
uma ideia
que deu
certo”

Zu

Sônia

Sávia

Sávia e Ana
Talita

Simone
Talita

Beatriz

Camila
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Pescaria do Leitor
A Equipe Calango Doido partiu para mais uma pescaria.
Eles saíram do seu “QG” pontualmente ás 05:00 horas da manhã, rumo em direção ao Recanto das Lagoas, no município
de Guarulhos. Mesmo sendo um local de difícil acesso, a galera não se incomodou e partiu para trilha no barro (risos).
A expectativa da galera era grande afinal, encontrar um local com carpas de até 30kg é muito difícil.
O equipamento utilizado por eles foram: 4 varas da Albatroz modelo Carpa de 3,00m e 2 varas Saint Angel Carp de
2,70m, 3 molinetes Shimano Sedona 4.000 1 Daiwa Crossfire 3.000 e mais 3 molinetes da Marine Sports e a massa escolhida foram as Massas Melo com aroma de frutas, mamão e banana com mel.
Como não conheciam a profundidade do lago, foram testando até achar a altura ideal do chuveirinho.
Não demorou muito e as bóias começaram a dançar e logo conseguiram as primeiras fisgadas de carpas pequenas com o
peso máximo de 5 kg e assim foi durante a parte da manhã até o horário do almoço.
O dia inteiro rendeu várias carpas gigantes e vale a pena conferir as fotos.
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Nossa equipe surgiu no feriado da páscoa deste
ano de 2013, durante o evento “Encontro de peixes de couro,” realizado pela empresa BL Pirarara dos nossos grandes amigos Bruno e Luiz.
Por que reunir um grupo de amigos que gostam
de pescar e formar uma equipe? Eis a resposta:
Começamos a perceber que, em todos os feriados prolongados, quase sempre os mesmos pescadores estavam no Pesqueiro Castelinho, na cidade de São Pedro. Foi então, durante um churrasco que decidimos montar a nossa equipe de pescadores com amigos do Castelinho e surge o nome da equipe Atolados no Castelinho.
Depois, foi só pôr a cabeça para funcionar para organizar a equipe.
Tudo acertado, aproveitamos a oportunidade para convidar todos os frequentadores do Castelinho—Pesca e Lazer para fazer parte de nossa equipe.
Como? É só nos procurar lá no Castelinho que teremos prazer em recebê-los.
Aqui vai o nosso convite a todos:

D
E

7° Encontro de peixes de couro, que será realizado no Pesqueiro Castelinho, pela
empresa BL Pirarara, no feriado do dia 15 de novembro;
1º Encontro da equipe Atolados no Castelinho.
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No início do mês de Setembro a King Brasil inaugurou na Feira PhotoImagem Brasil realizada no Expo Center
Norte, a sua nova coleção de roupas de pesca, assinada pelo renomado fotógrafo Ricardo Martins.

Equipe Magia da Pesca

As peças além de conforto e qualidade, trazem um aspecto camuflado mais rústico que lembram a natureza
em sua biodiversidade e delicadeza, tudo a ver com a nova proposta da King.
Ricardo Martins assim a nova coleção e registra nela toda sua competência e habilidade para registrar momentos únicos e fantásticos que poucos tem a oportunidade de conferir.
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Pescaria entre amigos!
Em Busca dos Gigantes e King Brasil!
Olá galera, a matéria dessa edição foi realizada no Pesqueiro 3 Irmãos com participação especial
de toda galera da King Roupas de Pesca, no dia do Encontro da Equipe Peganada. O dia estava
difícil demais pra pegar os redondos mas tínhamos prometido para o Vinicius e o Itamar, proprietários da loja , que seria questão de honra em levá-los ao Pesqueiro 3 Irmãos para que eles
pudessem fisgar seus gigantes.
Não poderia ter sido um dia melhor, abaixo seguem fotos dos exemplares pegos neste dia, usando é claro “As Matadeiras Zizau”.
Foram tantos peixes que os braços até doeram, então decidimos ir brincar com os tucunarés.

Na sequência, Joey engata um belo tamba com “As Matadeiras / zizau” que pesou 19 kilos e saiu para a foto .

E os Tucunarés também vieram para foto .
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A Simone não quis ficar de fora e fisgou um belo tamba que veio pra foto dos Gigantes.

Equipe Magia da Pesca
Nossa promessa foi cumprida, olha ai a galera da king Roupas de Pesca em ação no pesqueiro 3 Irmãos.
Itamar, Vinícius, Rafael e o mascote Paco, arrebentaram!

Quero aproveitar e agradecer ao nossos Parceiros e Patrocinadores :
Pesqueiro 3 Irmaos
King Brasil Roupas de Pesca
As Matadeiras
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Nesta edição reservamos o espaço do Mico da Pesca, para o
membro da nossa equipe, Joey.
Nem precisamos citar o local dessa proeza, pois, ultimamente cada arremesso é
uma cabeleira kkkkk.
Sabemos que ele é um pescador experiente mas, ultimamente a maior experiência dele está sendo em como desembaraçar tudo isso sem danificar a linha.
Joey, o mico da pesca dessa edição é seu meu amigo. Perdemos tudo, menos a
piada (risos).

Difícil assim heim
meu amigo!
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Dicas de Pesca
OXIDAÇÃO DOS ANZÓIS
Ao abrirmos uma embalagem com anzóis novos
inicia-se o processo de oxidação. O melhor processo
para evitar a oxidação e consequente deterioração,
“ Com essa dica

seria colocar novamente os anzóis no vácuo evitan-

você já pode

do assim que o oxigênio reaja com o material do
anzol. Mesmo por períodos relativamente curtos de

cuidar melhor dos

exposição ao ar, especialmente a barbela (bico) do

seus anzóis”

anzol, fica oxidado perdendo a sua resistência (parte
com mais facilidade) e fica menos afiado (maior dificuldade em capturar a presa).
Com a oxidação dos anzóis, este perde em média 65% da sua resistência, prejudicando a vida
do pescador .
É quase impossível evitar o oxidação dos anzóis mas há técnicas que prolongam a vida de seu
anzol. A oxidação do anzol mais conhecido como ferrugem acontecem por causa do contato do
material do anzol (alumina), com o oxigênio.
Certamente você já deve ter comprado uma cartela de anzóis para determinada pescaria e depois da primeira vez que você abre a caixa. e o anzol entrou em contato com o oxigênio já
começa a oxidação e consequentemente a deterioração do anzol, note que na segunda pescaria
em que você for usar anzóis da mesma cartela as pontas já estarão enferrujadas e é esta ferrugem que causa a perda da durabilidade do seu anzol.

Dica Útil:
Um processo simples e eficaz é, embrulhar os anzóis com papel de alumínio normalmente usada nas cozinhas, o alumínio cria uma camada exterior oxidada (alumina) e
termina o processo após essa camada, protegendo os anzóis no seu interior
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Campanha Solidária-Doe leite para uma vida!
A Campanha Solidária “Doe Leite para uma Vida” surgiu de um projeto idealizado pelo Moto Clube Elfos e o
amigo Luiz Pirarara e teve a parceria da Equipe Em Busca dos Gigantes para organizar a arrecadação das doações.
Graças à colaboração e a doação de todos, as três comunidades carentes localizadas em Peruíbe, estão recebendo não só as doações de leite em pó, como também cobertores, brinquedos, alimentos dentre outros.
Essas comunidades estão em uma situação difícil e necessitam de ajuda permanente, por isso, quem puder
continuar contribuindo com essas famílias podem entrar em contato com o Luiz Pirararaluizpirarara@gmail.com.
Ao ajudar o próximo temos a certeza de quem ajudamos o nosso próprio crescimento!
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Galeria de Fotos

Henrique

Pedro

Participe!
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Sérgio

Renato

Cláudio

Alemão

Oswaldinho

Rubens
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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
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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

