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A Bóias Barão surgiu com o propósito de fabricar produtos específicos para pesca esportiva e profissional com acabamento de primeira qualidade e funcionalidade. Os produtos são embalados com encarte
numerado e especificações técnicas para facilitar a visualização dos mesmos. Fabricam também a linha
de isopor branco além das bóias coloridas já prontas para uso, confira o site a linha completa e seja mais
um cliente Bóias Barão. Teremos o imenso prazer em atendê-los.
A Linha de produtos Barão, garante melhor arremesso de longa distância e maior durabilidade!
Bóias barão, a melhor qualidade em bóias para pesca esportiva e profissional!
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A cada dia que passa o nível de água de nossas represas diminuem, trazendo inúmeros problemas não só à
população, que fica sem água, como também para o
meio ambiente. Algumas pessoas usam de recursos
interessantes para viabilizar o armazenamento de
água, a fim de que possam continua realizando suas
tarefas diárias.
Ao lado, uma sugestão interessante, de um barril que
capta água da chuva que corre pela calha.
E você tem alguma ideia ou sugestão para captar
água? Conte para nós....
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A Origem do Tambaqui
O Tambaqui é uma espécie típica da Bacia Amazônica. Espécie
migratória, realiza migrações reprodutivas, tróficas e de dispersão. Durante a época de cheia entra na mata inundada, onde se
alimenta de frutos e sementes. Durante a seca, os indivíduos
jovens ficam nos lagos de várzea onde se alimentam de zooplâncto e os adultos migram para os rios de águas barrentas para desovar. Nessa época, não se alimentam, vivendo da gordura que acumulam durante a cheia.
Possui corpo romboidal, ou seja tem a forma de losango e possui músculo largo e fino na região dorsal.
Tem a nadadeira adiposa curta com raios na extremidade, dentes molariformes e rastros branquiais longos e numerosos.
A coloração geralmente é parda na metade superior e preta na inferior do corpo, mas pode variar para
mais clara ou mais escura dependendo da coloração da água.
O tambaqui alcança cerca de 90cm de comprimento. Antigamente eram capturados exemplares com até
45 kg. Hoje, por causa da sobre pesca, praticamente não existem quase indivíduos desse porte.

Estamos sempre comentando sobre esse assunto em nosso jornal, o abandono de animais.
Ainda é difícil conceber como existem pessoas que podem fazer tal ato de covardia, e nós, ao vermos tal
situação, se não fizermos nada, somos cúmplices também.
A Equipe Em Busca dos Gigantes Pesca Esportiva é contra qualquer tipo de abandono e maus tratos a animais, isso é crime, denunciem!
Se você vir algum animalzinho abandonado, leve-o para adoção. Se não puder, alimente-o, dê água, e o
principal, dê carinho, e ajude-o a encontrar um lar.
Tem integrante da equipe, que faz sua parte! Sigam o exemplo!
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Noivado Fabinho e Beatriz
Em Outubro, tivemos o imenso prazer de compartilhar desse momento tão especial, o noivado do Fabinho e da Beatriz!
E não podiam ter feito a escolha melhor, escolheram o mesmo lugar em que se conheceram para celebrar mais essa
etapa importante de suas vidas, o Pesqueiro 63 em Itu.
Cercado de grandes amigos e de suas famílias, não poderíamos deixar de registrar aqui, esse momento tão especial para todos nós. Felicidades mil ao casal!

Ela disse sim!!!!!!
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As Mulheres da Pesca!

“Mulheres

O ano de 2014 foi um ano recheado de muitas surpresas, a grande aparição de
mulheres nas pescarias, que antes era só um esporte de homens, deixou claro
que elas vieram para ficar e tornar o ambiente da pesca muito mais familiar.
Deixamos nossos agradecimentos a estas pescadoras que contribuem e muito
para o crescimento desse esporte!

da Pesca,
uma ideia
que deu
certo”

Zu

Sônia

Sávia

Sávia
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Sávia
Talita e Ana
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O Natal Tá Chegando!
O Natal está chegando , que tal anotar uma receita super gostosa?

Bolo de Natal
Ingredientes:














3/4 de xícara (chá) de frutas cristalizadas picadas
125 g de cerejas em calda escorridas e picadas
1/2 xícara (chá) de ameixas pretas secas, picadas, sem caroço
1/2 xícara (chá) de uvas-passas pretas
1/2 xícara (chá) de nozes picadas
1 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de manteiga em temperatura ambiente
3/4 de xícara (chá) de açúcar
4 ovos
1 colher (chá) de fermento em pó
1 pitada de sal
1/2 xícara (chá) de leite condensado
Frutas cristalizadas, nozes e cerejas para decorar
Glacê:



1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro
3 colheres (sopa) de leite
2 colheres (sopa) de suco de limão

Modo de Preparo:
1. Pré-aqueça o forno à 150ºC
2. Em uma tigela misture as frutas cristalizadas, as ameixas, as cerejas, as

passas e as nozes com 1/3 de xícara (chá) de farinha de trigo
3. Reserve
4. Em uma tigela grande bata a manteiga e o açúcar até ficar uma mistura
fofa
5. Adicione os ovos, o fermento, a farinha e o leite condensado
6. Bata na batedeira até ficar homogêneo.
7. Acrescente a massa as frutas secas reservadas
8. Coloque em uma fôrma de furo central (22cm de diâmetro) untada e
polvilhada com açúcar e, se tiver alguma bolha de ar, bata em uma superfície até que saiam
9. Leve para assar por 45 minutos ou até que enfiando um palito ele saia
limpo
10. Retire do forno e deixe uns 30 minutos na fôrma
11. Desenforme e deixe esfriar completamente
Misture os ingredientes do glacê e decore o bolo com colheradas dessa
mistura e espalhe por cima as frutas secas
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O Lodovânio da Equipe Fisga Mas Não Tira, nos contou que a equipe é formada por 12
pescadores, todos amigos que começaram a pescar no Pesqueiro Santa Tereza em Indaiatuba-SP.
No dia 6 de janeiro de 2014, decidiram criar uma equipe com intuito de divulgar dicas
de pesca e fotos das suas pescarias, e com o passar do tempo, conheceram vários pesqueiros novos e amigos pescadores que também são apaixonados pela modalidade
(pesca esportiva).
Atualmente a equipe é composta pelos membros: Lodovânio, David, Marcelo, Edvaldo,
Victor, Antonio, Felipe, Marcio, João, Antonio Matarazzo, Stefani e Thais.
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Pergunta interessante não?

1. Os peixes respiram absorvendo o oxigênio presente na água. Por isso, eles precisam ficar continuamente engolindo a
água dos rios ou do mar, que segue para um órgão respiratório, as brânquias
2. Quando chega às brânquias (também conhecidas como guelras), a água passa primeiro por pequenos cílios existentes
no órgão, que servem para filtrar impurezas, como restos de alimento, areia ou detritos
3. Em seguida, a água filtrada atravessa as brânquias, que têm minúsculas estruturas formadas por filamentos e lamelas
lâminas muito finas e maleáveis
4. É nos filamentos e nas lamelas que ocorre a troca gasosa que no corpo humano rola nos alvéolos pulmonares. Ambos
têm vasos muito finos, chamados capilares, por onde o sangue circula no sentido inverso ao da água, o que aumenta a eficiência da troca
5. Como a água concentra mais oxigênio (O2) e o sangue mais gás carbônico (CO2), há uma tendência de essas concentrações se equilibrarem processo chamado de difusão. Então, o oxigênio da água atravessa as paredes permeáveis das lamelas e filamentos e entra na corrente sanguínea, enquanto o gás carbônico segue no sentido contrário
6. Enquanto o sangue leva o oxigênio para todo o organismo do peixe, a água carregando gás carbônico atravessa as brânquias e deixa o corpo pelas fendas branquiais, aberturas laterais próximas à cabeça do animal.
Quantas vezes vemos muitos pescadores tirarem os peixes para fora da água, tirarem fotos, e demorarem para devolver o
peixe ao lago ou rio?
Pois é, ao demorarmos para devolvê-lo ao seu habitat, o animal entra em sofrimento e causa lesões, assim como em nós
seres humanos.
É essencial! Um peixe fora da água sofrerá danos cerebrais em função da falta de oxigênio. Até mesmo um peixe pego ou
manuseado gentilmente pode ficar muito exausto para se recuperar.
Portanto galera, quando estiverem pescando, deixe sua câmera por perto.
Ao tirar o peixe da água, tire a fotografia e devolva o animal o mais rápido possível para a água. Se ele parecer exausto ou
ficar boiando, segure-o pela parte da barriga na posição horizontal dentro da água, até que ele tome fôlego para voltar a
nadar.
Se estiver em um rio, coloque-o contra a correnteza.
Tirou da água? Coloque-o em lugar molhado e seja o mais breve possível.
Retire o anzol rapidamente, use o alicate de bico para acelerar o tempo e seja muito cuidadoso e delicado.
Jamais mexa nas guelras dos peixes. Afinal, você não gostaria que alguém enfiasse o dedo no seu pulmão, não é mesmo?
Nunca, em tempo algum, deixe o peixe cair, seja da altura que for. A probabilidade dele quebrar a mandíbula e/ou sobreviver é ínfima.

Faça sua parte pescador, solte o peixe com cuidado e segurança, assim todos podem usufruir
da mesma alegria que você!
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Pescaria de Amigos
3 Dias de Pescaria no Pesqueiro Arujá
Em pleno feriado, resolvemos dar um pulo no Pesqueiro Arujá, logo depois do almoço.
O Pesqueiro estava lotado e os peixes bem manhosos, arrumamos nosso canto e ficamos. Pegamos
belos exemplares e ainda conhecemos grandes amigos, o Adilson e o Márcio.
Então resolvemos voltar no dia seguinte para continuar nossa aventura, e não deu outra, vários peixes na linha.
E para fechar a nossa pescaria, voltamos no terceiro dia, e ficamos até a noitinha, belos exemplares
para a foto dos gigantes.
Pesqueiro Arujá Grandes Peixes, aqui é bom o ano inteiro!

Aproveitamos e agradecemos aos nossos parceiros:
*Pesqueiro Arujá
* King Brasil Roupas de Pesca
* Loja Centro da Pesca
* As Matadeiras
*Bóias Barão
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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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Retrospectiva
Panelas do Ano!
Foi um ano de muitos peixes e surpresas, e é claro que não poderíamos deixar de registrar
aqui algumas das “Panelas do Ano”, todos os grandes peixes pegos pela nossa equipe em um
show de retrospectiva.
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Galeria de Fotos

Cristiano

Participe!

Lodovânio

Ranieri

Frango
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Hideaki

Roberto

Jair
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Parceiros
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Anunciantes
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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

