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A ANEPE, Associação Nacional de Ecologia e Pesca Esportiva, está coletando assinaturas em abaixo-assinado destinado à sensibilização de autoridades e público em geral quanto à necessidade
de proteção e preservação do TUCUNARÉ.
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Esse abaixo-assinado não se trata de uma eventual exclusão de toda a pesca, pois todos os segmentos devem ter seu valor e seus anseios atendidos, seja a pesca a comercial, a ribeirinha, a ornamental ou mesmo a amadora. Trata, na verdade, da proteção de algumas espécies, que sabidamente estimulam o turismo sustentável e geram
empregos e melhores condições sociais, principalmente para as comunidades ribeirinhas e aquelas afastadas dos grandes centros.
Nos auxilie nesta luta!
Para participar deste abaixo-assinado eletrônico acesse: http://www.euconcordo.com/peticao/873/
abaixoassinadosostucunare/
Créditos: Dair Helaehil
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Você olha para a imagem ao lado e pensa: “Onde
será isso?”. É meus amigos, esse é o Rio Piracicaba, famoso pela música e pelos grandes e belos
exemplares de dourados .
Com a falta de chuva dos últimos meses principalmente no sul de Minas Gerais onde nasce o Rio, e
também pelo uso de suas águas para abastecer o
Estado de São Paulo, o rio ficou assim.
Triste não é só pensar que ele secou, mas também em imaginar, os milhares de peixes que morreram nessa seca. Peixes que levam muitos anos
para crescer.
A Em Busca dos Gigantes lança a campanha “Economize água. Uma gota pode salvar uma vida!”, então
antes de desperdiçar água para lavar seu quintal, seu carro, ou ficar no banho uma hora, pare e pense
quantas pessoas estão precisando da água que você desperdiça. Os rios e as vidas, agradecem!

PÁGINA 2

A Origem dos Dourados
O dourado é um peixe de água doce, pertencente ao gênero Salminus. Faz parte de uma família que possui corpo comprimido lateralmente e maxilar inferior proeminente. Vivem aproximadamente 15 anos e seu porte varia de acordo com seu habitat, podendo ter de 70 a 75
cm de comprimento, pesando entre 6 e 7kg na Bacia do
Paraguai, no Pantanal. Já nas Bacias do Prata e do São
Francisco podem atingir até 20 kg.
O dourado apresenta dimorfismo sexual, ou seja, as fêmeas são maiores do que os machos e estes apresentem espinhos na nadadeira anal que não são observados nas fêmeas.
Ao passo que vai ficando adulto, sua coloração muda para amarelo-dourado, apresentando reflexos
avermelhados com uma mancha na cauda e estrias escuras nas escamas. São animais carnívoros e canibais .
Realizam a piracema, que é uma longa migração reprodutiva contra as correntezas, podendo deslocarse até 400 km rio acima, percorrendo cerca de 15 km por dia, alcançando as cabeceiras dos rios para
realizarem a desova, pois nesses locais as águas são mais limpas, deste modo, os alevinos têm mais
chances de sobreviverem.

É assombroso o número de animais abandonados nas ruas e sofrendo maus tratos! Difícil é entender como alguém tem coragem de fazer isso com o seu melhor amigo.
Nós somos contra qualquer tipo de abandono e maus tratos a animais, isso é crime.
Se você vir algum animalzinho abandonado, leve-o para adoção. Se não puder, alimente-o, dê água,
e o principal, dê carinho.
Não sabemos o dia de amanhã, então vamos ajudar na evolução desses animais.
NÃO ABANDONE SEU MELHOR AMIGO!
Encontramos esse filhote no jardim de uma metalúrgica aqui na zona norte. Todo dia ele estava sendo alimentado pelas pessoas que o viam do ponto do ônibus. Mas só isso não era o suficiente. Ele precisava de
um lar, de amor e respeito.
A irmã da Simone, que é membro da Equipe Em Busca
dos Gigantes, levou-a para casa, para tirá-la da chuva,
cuidou, limpou, e deixou-a dormir na segurança e
tranquilidade.
No dia seguinte, Deus tocou o coração e indicou o caminho certo. Depois de uma ligação, a gatinha já tinha
um novo lar.
Adoção tem que ser um ato de amor para todos!
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Pesca Trade Show 2014
A Equipe Em Busca dos Gigantes esteve presente na Pesca Trade show 2014 para conferir as novidades no mundo da
pesca, equipamentos, turismo e embarcações.
No meio de tanta novidade, o que mais rendeu foi o encontro com muitos amigos de pesca, da vida real e da vida virtual, afinal, para nós é sempre um prazer poder fazer novos amigos.
Para você que gosta de fazer amizades em todos os lugares, fica aqui o registro desses encontros.
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Cantinho da Pescadora!
Hoje a nossa convidada é a Sávia Neres, que vai nos contar um pouco sobre sua história na pesca.

“Mulheres
da Pesca,
uma ideia
que deu
certo”

“Sou nordestina e quando morava na Paraíba não tinha muito interesse na pesca, tenho um tio
que é apaixonado mas eu nunca me interessei. Fui morar em Natal e lá as pescarias são de praia
(bom que eu sabia ), mas depois fui morar em Goiás e aqui o gosto de todo mundo é a pescaria,
com muita variedade de peixe. Meu pai gosta muito de pescar e ele tinha um companheiro de
pesca, o Thiago, que hoje é meu esposo. Meu pai não me incentivou, quem me incentivou foi o
Thiago meu esposo, quando ele ia pescar me chamava, ele me ensinou a fazer os nós e arremessar com molinetes e depois com carretilha, e o interessante é que aprendi melhor com a carretilha e fui pegando o gosto. Logo depois eu fui morar com ele e então aí que a coisa pegou gosto
mesmo (risos), ele resolveu abrir uma loja (Casa de Pesca Centro-Oeste) e não teve jeito mesmo,
fui pegando cada vez mas gosto pela pescaria, meu primeiro tucunaré foi emoção demais, arremessei e quando o peixe abocanhou, eu apavorei e logo gritei Thiago .........pega que eu não consigo e ele falou tira para você aprender, e sabe o que fiz coloquei a vara nas costa e sai correndo puxando o peixe (risos), mais tirei e o peixe pesou 1.200kg, adorei a emoção, tirei foto e depois o
soltei, pois a primeira coisa que meu esposo me ensinou na pescaria foi o PESQUE E SOLTE. Adorei, “EU AMO PESCAR”, então resolviSônia
fazer a página https://www.facebook.com/MulheresnaPesca
Sávia
Talita e Ana
Sávia
Zu
para servir como incentivo e divulgar minhas matérias”.

Sávia
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As Mulheres da Pesca do Pesqueiro 63
Nada melhor do que ir pescar com a família, melhor ainda é poder levar mulheres e crianças
até 12 anos para participar desse momento único e sem pagar taxa de pesca. É dessa forma que o
Pesqueiro 63 localizado em Itu recepciona seus amigos pescadores, com muito respeito, carinho e
satisfação.
E não podemos deixar de mencionar que neste belo lugar as mulheres andam dando um show
de pescaria, e não é para menos, uma riquíssima variedade de peixes podem ser encontrados por
lá. Quem ainda não conhece, não sabe o que está perdendo!

Rodovia Presidente Castelo Branco Km 63 (sentido interior) Itú - SP
Tel: (11) 7934 5177 Nextel ID 55*117*93336
email: pesqueiro63pesqueiro@gmail.com
site: www.pesqueiro63.com.br
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O Ricardo da Equipe Donos da Ceva nos conta que sempre gostou de pescar desde criança pois sempre pescava na beira da represa ou riacho com seus amigos. Ao longo dos
anos as coisas foram mudando e o Ricardo começou a pescar carpa cabeçuda, permaneceu assim durante uns 2
anos, nessa época ele já tinha amigos que pescavam com ele, também conheceu os amigos Sandro e Ka, que
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eram seus amigos mas nunca tinham pescado juntos, eles estavam se adaptando a pescaria de tambacu. Eles
então combinaram uma pescaria no Pesqueiro Taquari, onde tiveram ótimos resultados. Foi aí que o Ricardo
percebeu que essa era a pescaria que ele tanto sonhava, bons peixes, ótimas puxadas e boa companhia. O Ricardo pegou gosto pela pescaria e junto com seus amigos decidiram de imediato montarem a Equipe de Pesca Donos da Ceva.
Os integrantes da nossa equipe são: Ricardo, Guilherme, Jose Paulo, Anderson Diego, Cepriano, Bié, Teo, Sandro
e os amigos Ka e Fillipe Carlos, pessoas de ótimos coração e caráter.
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O Ricardo da Equipe Donos da Ceva e o
seu amigo Bié foram ao pesqueiro 3 irmãos. Os tambas estavam um pouco
manhosos por conta da mudança de
tempo, mas os amigos não pararam de
cevar, era uma copada atrás da outra e
algumas perdas, mas para iniciar a pescaria do dia, fisgaram esse belo tamba,
que rendeu uma linda briga de gigantes. Eles usaram isca anteninha E.V.A
marrom claro e miçanga preta.

Para quem já conhece as anteninhas “As Matadeiras” e confia no seu potencial nas pescarias esportivas, vai ficar muito mais satisfeito quando conhecer a grande novidade.
As novas anteninhas serão lançadas em Outubro, mas quem já conheceu e testou, diz que
ela chega no mercado para acabar com qualquer concorrência.
Não podemos parar, temos que inovar é o slogan da campanha!
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Pescaria de Amigos
Em Busca dos Gigantes e Tadinho do Peixe no Pesqueiro
O Cleber saiu de São Paulo bem cedo em pleno inverno rumo ao Pesqueiro Arujá.
Chegando lá encontrou grandes amigos: Valtinho, da Equipe Tadinho do Peixe e Tonhão e Edna do
Pesca Náutica e Cia, que estavam pescando no lago principal.
Após algum tempo de pescaria, o Valtinho cantou a bola dizendo que iria dar uma pescada com varinha de mão no lago de tilápias e o Cleber fortaleceu a sua ideia dizendo que também iria.
Como o Cleber não havia levado varinha de mão, resolveu pegar emprestado uma com o Valtinho,
uma vara de 3,60.
Não demora muito e a ação já começa no lago de tilápias, acompanhem as fotos de como foi essa
pescaria no Pesqueiro Arujá grandes peixes.
Aproveitamos e agradecemos aos nossos parceiros:
* Pesqueiro Arujá
* King Brasil Roupas de Pesca
* Loja Centro da Pesca
* As Matadeiras
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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

Rogério

Participe!

EM BUSCA DOS GIGANTES

Kioko

Wilson

Lukas

David

Cleber

Giovani

PÁGINA 11

EDIÇÃO 6

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

