Em Busca dos Gigantes
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O 2º Torneio de Inverno de Equipes no Pesqueiro 3 Irmãos aconteceu no Sábado dia 19
de julho e contou com mais de 200 pescadores e acompanhantes.
Com a organização perfeita da Equipe Pega
Nada e da Pesca Náutica e Cia, o evento rendeu muita diversão e pescaria e provou mais
uma vez que beira de lago é lugar para fazer
amigos e não inimigos.
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Com o dia rendendo um gigante atrás do outro, o peixe com maior peso foi fisgado pelo
Zeviane da Equipe Malacabados, conquistando o Bicampeonato do evento.
Em segundo lugar, a Equipe Calango Doido,
com o segundo peixe mais pesado do dia,
fisgado pela Talita.
Em terceiro Lugar, ficou a equipe Jiraya
Fishing.
Em quarto lugar, a equipe Os Enroscados e
em quinto lugar, a equipe Tadinho do Peixe.
Parabéns a todos!
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A ORIGEM DA TILAPIA
É o nome comum dado a várias espécies de peixes ciclídeos de água
doce pertencentes à sub-família Pseudocrenilabrinae.
São nativos da África, mas foram introduzidas em muitos lugares nas
águas abertas da América do Sul e sul da América do Norte e são agora comuns na Flórida, Texas e partes do sudoeste dos Estados Unidos,
sul e sudeste do Brasil. No sudeste esta espécie é um dos principais
peixes da pesca artesanal, principalmente no Rio Grande, Estado de
Minas Gerais
Tilápias são fáceis de manter em aquário, já que lhes é suficiente o espaço neles. Eles reproduzem facilmente e
crescem rápidamente, mas são perigosos para qualquer outro peixe pequeno. A maioria das espécies são reprodutores de superfície mas alguns protegem a cria na boca.
As tilápias são peixes criados para alimentação humana, sendo a sua carne bastante apreciada, pois é leve e
saborosa. Em algumas regiões o peixe é colocado nos arrozais, depois de plantado o arroz, onde cresce até ao
tamanho pronto para consumo (12–15 cm), na mesma época em que o arroz está pronto para a colheita.
A tilápia do Nilo foi um dos primeiros peixes a serem criados em aquicultura pelos antigos Egípcios (4000
anos).

Você sabe a sensação de ter seu melhor amigo longe? Sabe como fica o nosso
coração preocupado se ele está bem, se está comendo ou na chuva?
Então amigos, o nosso amiguinho Billy do Pesqueiro Arujá está desaparecido.
Há a suspeita de que ele foi levado por um
pescador.
O Billy está fazendo tratamento, pois está
com uma doença na pele.
Quem souber de algo ou estiver com nosso
amigo, devolva ele ao pesqueiro, ou entre
em contato com o Anderson do Arujá nesses telefones 4655-1174 e 4655-1555.
Manteremos sigilo.
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2º FESTA JULINA EM BUSCA DOS GIGANTES
A Equipe Em Busca dos Gigantes Pesca Esportiva, realizou a sua 2º festa Julina que
aconteceu na casa do Clederson em Mauá e teve a
presença da Equipe Só Casais.
Rodeado de amigos, muita
conversa e até música ao vivo, foi uma noite muito divertida.

“Em Busca dos
Gigantes e Família na fogueira Julina,
só diversão”
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Cantinho da Pescadora!
Hoje a nossa convidada é a Zu Angare, que vai nos contar um pouco sobre sua história na pesca.
“Minha história com a pescaria começa bem cedo, por volta de 1990, quando eu tinha 10 anos,
meu pai, desde que me conheço por gente, sempre amou pescar, mas, eu não curtia muito a pesca até então.
“Mulheres
da Pesca,
uma ideia
que deu
certo”

Numa dessas viagens do meu pai para pescar, a qual fui junto, passei repentinamente a adorar
pescar, pois eu comecei a observar o que acontecia, a hora de preparar as coisas pra viajar, a hora
de arrumar a vara, as iscas, a hora de lançar a linha na água, as falsas fisgadas, e o melhor momento, quando enfim se pega o peixe, depois de ver o brilho nos olhos do meu pai, a reação de
satisfação, eu automaticamente queria sentir aquilo e foi a partir dai que comecei a pescar, desde
então nunca mais parei.
Agora que meu marido também ama esse esporte, é muito melhor, pois sempre que temos aquele tempinho livre, vamos em busca de mais peixes, e como recompensa, cada vez um peixe mais
bonito e diferente que o outro, verdadeiros troféus, mas bom, só quem partilha dessa mesma
emoção de pescar vai entender, só me resta incentivar os novatos e compartilhar de tudo que venho aprendendo com eles e com os Sônia
mais experientes. ''
Sávia
Talita e Ana
Sávia

Zu

'' Eu não escolhi a pescaria, a pescaria me escolheu''

Simone
Talita
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Sávia
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As Mulheres da Pesca
O 2º Torneio de Inverno de equipes do Pesqueiro 3 Irmãos realizado pela Equipe PegaNada e
Pesca Náutica e Cia, teve um grande destaque feminino.
E não podia ser outra senão ela, a Talita da equipe Calango Doido.
A equipe ficou em segundo lugar , pois a Talita com toda sua experiência e amor pela pesca, fisgou o segundo peixe mais pesado do dia deixando mais de 200 pescadores presentes no evento,
para trás.
É isso aí Talita, representando as Mulheres na Pesca!
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A Equipe Fisgada Perfeita Pesca Esportiva surgiu há dois anos de uma
brincadeira em família.
Como essa família gosta muito da modalidade de pesca esportiva, um
dia em uma conversa resolveram montar uma equipe.
A Equipe está em família e é formada pelo Sr. João, que é pai do Douglas
e do Dalton e sogro do Osmar (Mazinho), e agora também está com um novo
integrante, o Felippe.
Essa galera muito gente boa, forma a Equipe Fisgada Perfeita Pesca Esportiva, cada vez mais top no ramo de pesca esportiva.
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O Dia do Amigo é uma data proposta para celebrar a amizade entre as pessoas.
A iniciativa para o estabelecimento de um Dia do Amigo reconhecido internacionalmente teve como antecedente histórico a Cruzada Mundial da Amizade, que foi uma campanha em favor da valorização e realce da amizade entre os seres humanos, de forma a
fomentar a cultura da paz. Foi idealizada pelo médico Ramón Artemio Bracho em Puerto Pinasco, Paraguai em 1958. A partir desta ideia, se fixou o 30 de julho como
Dia da Amizade.
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Pescaria de Inverno!
Em Busca dos Gigantes no Pesqueiro Arujá
Em pleno inverno e com as temperaturas cada vez mais baixas, Cleber e Alex da Equipe Em Busca
dos Gigantes Pesca Esportiva decidiram dar um pulo no grande parceiro Pesqueiro Arujá Grandes
Peixes, para ver o que estava batendo por lá.
A equipe foi atrás das carpas mas acho que o dia foi mesmo é dos tambas.
O Pesqueiro Arujá Grandes Peixes fica aproximadamente a 30 minutos da capital e o seu acesso é
bem fácil pela Rodovia Presidente Dutra com entrada depois do pedágio, na segunda entrada para
Arujá.
Os meninos da equipe chegaram no pesqueiro por volta das 7:00 horas da manhã e o portão já estava aberto, como sempre escolheram o lado oposto do restaurante pois tinha alguns amigos que chegaram um pouco mais cedo e já estavam por lá pescando.
Então, foram lá pescar com os amigos, se vai sair peixe ou não, ainda não sabiam, mas só de estar
com os amigos na beira do lago já é uma experiência boa demais.
Eles montaram suas varas e isca para água, pois com elas fora da água não vão pegar peixe mesmo.
Logo pela manhã e sem demorar muito, um dos amigos já começou o dia fisgando um belo pacu
que veio para a foto dos gigantes.
Mas o dia rendeu belos exemplares para todos os amigos, que fizeram a festa e ganharam o dia no
pesqueiro.
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Pesqueiro Arujá
Estrada das Canjicas, 980 - Bairro da Penhinha – Arujá – São Paulo
Telefone: 4655-1174 e 4655-1555
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Galeria de Fotos

Heraldo

Participe!

Alexandre
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Talita

Wagner

João

João

Gabriel

PÁGINA 11

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

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

