Em Busca dos Gigantes
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A Equipe Em Busca dos Gigantes Pesca Esportiva
no auge dos seus quase cinco anos está sempre
inovando, agora está com uma nova formação.
Recebeu no último mês um reforço de peso.
Alex Viana, Leonardo Simões e Rubens dos Santos
chegam para completar esse time de Gigantes.
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Um, especialista em pesca em alto mar, os outros
dois, feras na pesca de Tambacus Gigantes e peixes de couro, não tem como não ficar melhor.
“A equipe está expandindo suas pescarias e ampliando seus projetos, logo, nossos novos membros chegam para somar ainda mais e caminhar
conosco para mais crescimento e se juntar não só
a equipe mas também a Família Em Busca dos Gigantes” diz Simone Manzaro, membro da equipe.
Para esta galera estar junto é tão prazeroso quanto pescar, pois só a companhia e a garantia de
muita risada e diversão vale muito a pena.
Simone ainda completa dizendo que é muito difícil administrar pessoas e principalmente os
“egos” quando começam a se inflar, e diz que a
equipe tem sorte de ter pessoas escolhidas a dedo, e que respeitam uns aos outros. Ainda comenta que dentro da equipe não existe espaço
par a competição e que um deve e tem que ajudar o outro sempre e em qualquer circunstância.
A Equipe Em Busca dos Gigantes é mais que uma
equipe de pesca é uma grande família, e tem como objetivo fazer com que esta cresça e se torne
mais conhecida do que já é. Para isso, novos projetos vão começar a sair do papel e tomar forma.
Essa é a equipe, cheia de pessoas feras!

Www.embuscadosgigantes.com.br
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Manuseio incorreto pode matar os peixes
Em boa parte dos pesqueiros existem algumas normas e regras
a serem seguidas, e que beneficiam principalmente a vida dos
peixes.
-Não usar alicate de contenção;
-Não colocar os peixes em cima das pedras, pois isso o machuca;
-Não deixar o peixe muito tempo fora da água, afinal ele só respira dentro da água;
-Não deixar os peixes caírem no chão dentre outros.
Porém, muitos pescadores amadores não compreendem que
suas ações podem levar o peixe a morte dias depois.
Ao usar o alicate de forma errada o pescador pode cortar a boca dos peixes, e ao derruba-lo, seu maxilar pode ser quebrado.
Ambas ações impedem que o peixe volte a se alimentar e morra.
Ao tirar o peixe da água, seja o mais breve possível com as fotografias, coloque-o na grama e ao devolvê-lo para a água, não
encoste ele no barranco, pois os ralados em suas escamas também geram bactérias nocivas a sua saúde.
Colabore pescador!

Pirarucu (Arapaima gigas) é um dos maiores peixes de água
doce fluviais e lacustres do Brasil. Pode atingir três metros e
seu peso pode ir até 200 Kg. É um peixe encontrado geralmente na bacia Amazônica, mais especificamente nas áreas
de várzea, onde as águas são mais calmas.
Costuma viver em lagos e rios de águas claras e ligeiramente
alcalinas com temperaturas que variam de 24 a 37 °C, não sendo encontrado em zona de fortes correntezas e
águas ricas em sedimentos.
Este peixe é um dos maiores de água doce do mundo, e conhecido também como o bacalhau da Amazônia.
Seu nome vem de dois termos tupis: pirá, "peixe" e urucum, "vermelho", devido à cor de sua cauda.
Esta espécie de peixe possui características biológicas e ecológicas bem distintas: De grande porte, sua cabeça é achatada e ossificada, com um corpo alongado e escamoso. Pode crescer até três metros de comprimento e pesar cerca de 250 kg, possui dois aparelhos respiratórios, as brânquias, para a respiração aquática e a
bexiga natatória modificada, especializada para funcionar como pulmão, no exercício da respiração aérea,
obrigatória principalmente durante a seca, ocasião em que os peixes formam casais, procuram ambientes calmos e preparam seus ninhos, reproduzindo durante a enchente; é papel do macho proteger a prole por cerca
de seis meses.
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FEIPESCA 2014
A Feipesca 2014 aconteceu nos dias 20, 21, 22 e 23 de março no Expo Center Norte em São Paulo, cheia de novidades relacionadas à turismo e embarcações. A equipe Em Busca dos Gigantes compareceu a feira acompanhada dos amigos da equipe Calango
Doido, Atolados no castelinho, Fisgada perfeita e durante a feira foram encontrando outros amigos para compor a campanha “Use
King”, a marca do pescador.
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Cantinho da Pescadora!
A pescadora Sonia Yoshitake nos conta nesta edição, um pouco da sua
vida e quando começou sua paixão pela pescaria. Acompanhem essa
linda história.
“Já nasci em uma família de pescadores, meu pai principalmente, pesquei muito tempo só com varinha de mão,
pra acompanhar meu pai que era tilapeiro, a pesca está na minha vida desde que me entendo por gente.

“Mulheres
da Pesca,
uma ideia
que deu
certo”

A minha mãe esta com 85 anos e ainda pesca, casei com um pescador também. Em 2003, meu pai ficou muito doente, e acabou falecendo, não conseguíamos mais pensar em pescaria, pois sem ele não tinha mais razão, ficou
sem sentido.
Aos poucos a dor da perda foi passando e voltamos a pescar.
Em 2004 tive minha filha Vitória, e com ela bebê, fiquei praticamente 4 anos sem pescar, e fui voltando aos poucos,
eu e meu marido revezávamos , cada um pescava um pouco enquanto o outro tomava conta da Vitória.
Mas quem me incentivou muito foi meu filho, que hoje está com 15 anos, ele sempre teve facilidade de aprender
os arremessos, e pedi que ele me ensinasse a arremessar com carretilha e meu marido também sempre incentivando nós dois, logo me deu a minha primeira carretilha e não parei mais de pescar.
Gosto de estar sempre aprendendo coisa nova, agora o meu desafio está sendo pescar de fly, fazer as próprias iscas
é muito fascinante, tudo me fascina nesse mundo da pesca.
Pescar na natureza é maravilhoso, a emoção de fisgar um peixe com uma isca artificial é indescritível , no mar já
Sávia
vou mais com cautela.
Talita e Ana
Sônia
Sávia
Zu

Gosto de fazer pescaria variadas, não foco em um determinado peixe. Só faço pesca esportiva.
Uma pescaria que ainda desejo realizar é ir pescar Dourado na Argentina. “

Simone
Talita
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Sávia
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As Mulheres da Pesca!
Cada vez mais, mulheres estão lotando os pesqueiros. Donas de muito charme e de todas as técnicas
possíveis de pesca, eles vem mostrando que não precisam dos homens para mais nada.
Algumas gostam de pescar tilápias, outras gostam de pesca artificial, e ainda há aquelas, como as mulheres da Em Busca dos Gigantes, que não negam o nome, gostam de pescar gigantes mesmo.
A presença delas torna o ambiente mais familiar e desta forma, as famílias participam da pescaria
com todo comodismo e respeito.
Mulheres na pesca,

Enilsa

Simone

Michely

Mayara

Sonia

Beatriz
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Alguns amigos se reuniam frequentemente em um pesqueiro para certos encontros (pescaria + churrasco).
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Nestas pescarias, como sempre estavam as mesmas pessoas, acabara ficando muito amigos. Sem perceber, a
equipe já estava montada.
Em Outubro de 2012, fizeram uma pescaria para comemorar o nascimento do Henrique, filho do Nando. Nesta
época surgiu um esboço do que seria hoje, a Equipe Resgate.
Em Março de 2013, eles agendaram uma nova pescaria, nos preparativos desta, a equipe começa a surgir naturalmente. Entre uma história e uma pescaria, a equipe foi oficializada.
A Equipe Resgate existe desde março de 2013 até os dias atuais, pescando, fazendo novas amizades e compartilhando conhecimento de pesca com a galera.
Com o tempo, tiveram algumas mudanças na formação original da equipe até ser o que é hoje, formada pelos
membros: Cristiano Antunes Rodrigues, Apelido.: Kill, Profissão.: Analista de Suporte Nascimento.: 02/05/1977
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- Nome.: Fernando Helfstein, Apelido.: Nando, Profissão.: Técnico Administrativo, Nascimento.: 13/02/1984 Nome.: Cristhian Oliveira, Apelido.: Rambo, Profissão.: Estudante, Nascimento.: 30/03/1999.
A equipe tem muitos amigos e Equipes, que são parceiros da Resgate e que pescam frequentemente com eles.
Inclusive, nas palavras do Cristiano: “ já pescamos algumas vezes com o pessoal do Em Busca de Gigantes, no-
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ta mil!”.

A
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Empresa renomada no setor de paisagismo e sistemas aquáticos, também é criadora de carpas Nishikigoi, alias, um dos maiores criadores com muitos troféus em exposições.
Nossa equipe visitou o show room localizado em Atibaia e conversou com o proprietário José Lescano e sua esposa, que foram mais que atenciosos em explicar um pouco da sua história, do seu trabalho e também das lendas japonesas em torno da carpa.
Os profissionais da Carpalago atuam há muitos anos nessa área, e tem vasta experiência não só na
construção, como também na manutenção de jardins ornamentais de pequeno e grande porte, e o
principal, carro chefe do trabalho que são os lagos artificiais.
O show room está em meio a um belíssimo jardim japonês, e lá você encontra plantas, elementos
decorativos para paisagismo, bem como peixes, lindas carpas que vem comer na mão.
A Carpalago presta serviços de projetos e consultoria relacionados a sistemas de filtragem e reuso de água, piscinas ecológicas, jardins, construções
com pedras naturais, lagos, cascatas, corredeiras, espelhos d´água dentre outros.

Rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, Km 49,6 – nº 1334
Bairro do portão– Atibaia– São Paulo
Contato: (11) 4416-3716 e (11) 99883-8340
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Pescaria entre amigos!
Em Busca dos Gigantes e Equipe Só Casais no
Pesqueiro Matsumura
A convite dos nossos amigos da “Equipe Só Casais”, nós da “Em Busca Dos Gigantes” fomos ao Pesqueiro Matsumura
para conferir como ele estava com a chegada do frio.
Saímos de Mauá rumo ao pesqueiro por volta de 3:30 da manhã, para encontrarmos com nosso amigo Elvis. Chegamos por volta de 4:50 e já havia 2 carros na fila mostrando que mesmo no frio o pesqueiro é muito frequentado.
Agora vamos ao que interessa. Como fomos um dos primeiros carros, deu para escolher os melhores pontos para pesca.
Nessa pescaria contamos com a presença dos integrantes da Em Busca Dos Gigantes: Clederson, Enilsa e o mais novo
integrante Rubens e os integrantes da Equipe Só Casais: Elvis, Joel, Fabiane, Anderson e Alexandra.
Começamos a cevar e logo os peixes começaram a dar o ar da graça, mas estava muito difícil de engatar, as pessoas
que frequentam o pesqueiro sabem como é extremamente difícil acertar o que o peixe está querendo no dia.
Com muita insistência pegamos o primeiro peixe usando “As Matadeiras” que está sempre em nossos estojos, usamos
EVA marrom escuro e miçanga zizão branca e começamos a ter as primeiras ações, assim que acertamos a cor de EVA
e miçanga foi um festival de fisgadas, muitos peixes pegos e muitos escaparam, mas foi uma pescaria muito produtiva.
Segue as fotos de como foi a pescaria.
Gostaríamos de agradecer aos funcionários do Pesqueiro Matsumura e aos proprietários Lilian e Fernando por acreditarem em nosso trabalho.
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Rua Yoshio Matsumura, 452 a 18 km do autódromo de Interlagos
(011) 5974– 2504 e 5974-2225
matsumura@matsumura.com.br
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Lucimara Casarin

Participe!

Reinaldo Casarin

Carlos Pagliarini

Danilo Carrião

Fábio Bovolon

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

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

