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Todo dia observamos pescadores e mais pescadores maltratando peixes,
deixando-os cair no chão várias vezes ou até mesmo de uma altura considerável, deixando-os muito tempo fora da água. Será que isso é certo? Claro
que não.
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Se você é pescador de verdade e amante da pesca esportiva, sabe quais são
as regras fundamentais de uma boa pescaria, tanto para sua saúde como
para a saúde do peixe, afinal, não queremos de forma alguma trazer problemas para nossos amigos da água.
Então, ao pescar, cuide do seu material de pesca, não use alicate, não pegue o peixe na vertical, recolha os anzóis usados, jogue no lixo o seu lixo e
respeite os demais pescadores.
Todos nós agradecemos!
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1º Encontro de Pescadores da Zona Norte
A Em Busca dos Gigantes em parceria com o Rogério do “Restaurante do Pastel”, pensaram em
criar uma noite só para pescadores contarem todas as suas mentiras. Surge então o 1º Encontro de Pescadores da Zona Norte, encontro esse que acontecerá uma vez por mês!
Cercados de muitos amigos, boa comida, bebida e um ambiente muito familiar, pescadores foram chegando para um bom bate papo e boas risadas. Confiram!
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As Mulheres da Pesca! Mês da Mulher
Março, mês em homenagem as mulheres. É claro que esta data não poderia passar em branco
aqui. Selecionamos fotos de algumas pescadoras para representar toda essa categoria que vem
crescendo cada vez mais e mostrando aos marmanjos de plantão, que elas vieram para ficar.
Parabéns!

“Mulheres
da Pesca,
uma ideia
que deu
certo”
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Sávia
Talita e Ana
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FEIPESCA 2015
A FEIPESCA aconteceu no início de março e juntou em um único lugar as novidades da pesca esportiva e turismo. É claro, que a Em Busca dos Gigantes marcou presença para conhecer as novidades e rever grandes amigos!
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A Equipe surgiu em 2010, quando um grupo de amigos que sempre iam pescar juntos resolveram
criar uma equipe de pesca a fim de que tudo pudesse ficar mais organizado e profissional. A partir
daí, todas as aventuras de pesca passaram a ser registradas, surgindo então a Equipe Em Busca
dos Gigantes Pesca Esportiva.
Nossa equipe ao longo desses 5 anos e meio de existência, já teve algumas mudanças e formações. Muitos chegaram e muitos outros se foram por motivos diversos, até encontrarmos aqueles
que seriam mais do que amigos de pescaria, encontramos nossa segunda família.
Os membros da equipe são: Cleber, Simone, Clederson, Enilsa, Alex, Leonardo, Joelson e Mayara.
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Em visita à Ubatuba, ficamos perplexos com uma exposição sobre lixo.
Todo o lixo que foi recolhido do mar durante bastante tempo foi exposto como forma de conscientizar as pessoas de como pode ser devastador o processo de degradação desse materiais
no mar, pois levam milhares de anos e modificam totalmente a fauna local.
Devido a este fato, muitos animais acabam sofrendo e morrendo por conta da nossa falta de
respeito e consideração com o planeta.
A Simone membro da equipe completou: “Fiquei arrasada quando vi animais conservados em
formol que foram mortos porque ficaram presos em redes, ou porque o rolo de linha de pesca
ficou preso no bico e o animal não se alimentou mais, é de cortar o coração”.
Não custa nada e é bem fácil de fazer, é só pegar seu lixo e jogar no lixo, dessa forma, iremos
contribuir para a longevidade de muitos animais. Vamos tentar?
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Pescaria de Amigos
Pesqueiro Arujá– Aniversário Alex
Aniversário de membro da equipe nunca passa batido, então combinamos com os amigos de ir comemorar o aniversário do Alex no Pesqueiro Arujá Grandes Peixes.
Na presença da família, dos amigos e muitos peixes na linha, o dia foi realmente inesquecível para o
aniversariante, aliás dos aniversariantes pois o amigo Fábio também estava fazendo aniversário.

Aproveitamos e agradecemos aos nossos parceiros:
*Pesqueiro Arujá
* King Brasil Roupas de Pesca
* As Matadeiras
*Bóias Barão
* Loja Centro da Pesca
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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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A Equipe Em Busca dos Gigantes sempre vem enfatizando a importância de cuidar dos animais
e também do meio ambiente para que nossas futuras gerações possam desfrutar do que temos hoje. Para isso, a Simone da equipe foi conhecer o Projeto Tamar e as tartarugas gigantes
e vai mostrar o que encontrou por lá. Preservar é nossa obrigação!
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Tartarugas gigantes de várias espécies como: cabeçuda, oliva, verde, de Pente, de Couro. Essas cinco
espécies de todas as sete existente no mundo vivem aqui no Brasil. Duas delas são consideradas em
extinção, porque? Pergunte ao homem.
Segundo o Projeto Tamar, as tartarugas existem há mais de 150 milhões de anos. Elas vivem em
águas tropicais e no Brasil são encontradas com frequência em Recife, Pernambuco. Uma fêmea pode botar ovos de quatro a seis vezes por temporada. De acordo com estimativas, dos 100 filhotes
nascidos, apenas um chegará a vida adulta.

Projeto Tamar Ubatuba
Rua Antônio Atanázio, 273 - Jd. Paula Nobre,
Tel: (12) 3832-6202 / 7014 / 4046.
http://www.tamar.org.br
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Galeria de Fotos

Pedro Paolo

Participe!

Talita

Messias

Matheus
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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

