
EM BUSCA DOS GIGANTES 
P E S C A  E S P O R T I V A

OS GIGANTES PESQUEIRO PANTANOSSO 

A temporada vai começar !  
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PEIXES DE 

COURO 
Todo cuidado é pouco 

Um fervilhão de gigantes 



Amigo   pescador,   depois   de   quase   três  anos,  retomamos 
nosso  projeto,  remodelado   e  atual,  agora   como  revista,  a  
Em Busca dos Gigantes Pesca Esportiva. 
A ideia  deste  projeto  é   reunir tudo  sobre   pesca   esportiva  
em  um só lugar, com o  objetivo de divulgar  e tornar  a pesca 
esportiva, um esporte de respeito. 
Nesta  primeira edição,  você  vai  encontrar uma  pescaria  de 
gigantes no Pesqueiro Pantanosso. Nossa  equipe representada 
pelo Cleber,  Felippe  e  pelo  amigo  Baby  da  'Se Pah Fisgou' 
foram pescar em Mairinque e fisgaram belos exemplares. 

Ainda nesta  edição,  quem   traz   outra   pescaria  sensacional  
é   o  Leonardo  da   Brazil  Fishing.  O   destaque   ficou   para  
os  belos  tucunarés  pegos  na  represa  de  Paraibuna.  
Para  completar essa edição, você  também   vai  conhecer  um 
pouco  sobre  um  nicho que  cresce  a  cada  dia,  as mulheres  
na  pesca  e,  ainda  vai  conferir  o 1 Encontro de Mulheres na 
Pesca   realizado  no   Tio  Oscar   Pousada,  Pesca  e  Lazer   e  
mais,  dicas  de   cuidado   para   a   pesca  de  peixes  de couro  
e  na preservação  ambiental,  vamos  falar  sobre  os macacos  
do complexo  Cantareira  e a  febre amarela.  
Então,  amigos   leitores,  aproveitem   a   leitura  e  participem 
das próximas edições. 

Um Abraço, 
Simone 
Redatora Chefe 
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Localizado em Mairinque, 
o pesqueiro é o local preferido de quem sai da 

capital paulista. O local possui um ambiente 
familiar para receber pescadores e suas 

famílias. 
 
 

PESQUEIRO PANTANOSSO 
A temporada começou. 



Quoted references 
can also be helpful. 

References to people can 
also be made through the 

written accounts of 
interviews and debates 

confirming the factuality 
of the writer’s information 

and the reliability 
of  his source.  

Com a  chegada da  temporada  a  equipe fez uma 

visita   ao  Pesqueiro  Pantanosso  localizado  na 

cidade de Mairinque, interior de São Paulo. 

Estiveram nesta pescaria os membros  da  equipe 

Cleber e Felippe e, um  grande amigo, o  Baby da 

equipe 'Se Pah Fisgou'. Os rapazes  chegaram  no 

pesqueiro por volta das 3:30 da manhã e  já tinha 

4  carros   a  frente, o  que  é  bem  comum  nesse 

horário.  

*  

Como o pesqueiro abre as 6:30 eles aproveitaram 

para dar uma descansada no carro até a abertura 

do portões.   

Porteira aberta, é  hora  de  começar  a diversão.  

Como as plataformas  P1 , P2 , P3 , P4  já  estavam 

ocupadas, eles  ficaram  depois  da  P1, conhecido 

como   casarão. Pegaram   suas   tralhas  e  foram 

para  o lago, pois  o dia  estava  lindo e  prometia 

belos exemplares. 

*  
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O Pesqueiro Pantanosso  funciona 
de  quarta  à  segunda das 6:30  as 
18:00  e  fica  fechado  as   terças- 
feiras  para   manutenção,  exceto 
quando feriados. 
Bem, os  rapazes  montaram  suas 
varas  com Boias Cevadeira Barão 
60  gramas ,  anteninhas,  sistema 
boia e boião e foram pescar. 
O  primeiro  a  engatar um bonito 
Tamba  foi o Felippe. Logo depois,
foi  a vez do  Cleber engatar outro 
tambacu  com   Boias   Cevadeira 
Barão   60   gramas  com   Eva   e 
miçanga. 
Os peixes são  manhosos  mas  se 
acertar a cor e tamanho dos Eva's  
é  sucesso  na   pescaria.  Com  o 
mesmo esquema  sai um dublê de 
tamba com Felippe e Cleber. 

Observando  os  movimentos  na 

água,   eles   montaram  uma  nova 

estratégia   e  não   demorou muito 

para  a  boia   cevadeira  afundar  e 

um  lindo  tamba  sair  para  a  foto 

dos Gigantes. 

E  a  pescaria  a  partir  daí   foi um 

sucesso, os  rapazes  acertaram  as 

cores  dos  Eva's  e  das   miçangas, 

todos  usando  o   mesmo  sistema 

logo  vem  um  triplê  na  ponta  da 

linha  dos  Gigantes  com  Cleber , 

Felippe e Baby. 

A pescaria  continua e,  novamente 

outro dublê na linha dos  Gigantes 

Felippe e Cleber. 

O dia acaba e com ele fica o gosto 

de quero mais. 

Até a próxima pescaria. 

.

Nossos   sinceros  agradecimentos  
ao   Pesqueiro   Pantanosso  e  aos 
nossos parceiros e patrocinadores:

*Telium Networks 

* Boias Barão 

* King Roupas de Pesca 

* Jornal da Pesca 

* EBG Custom 
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     O  evento  reuniu  aproximadamente  em  torno de 

140  mulheres,  suas   famílias   e  patrocinadores que 

marcaram presença acreditando  no projeto  Mulheres 

na Pesca. 

     Foi um dia  inesquecível  para  essas mulheres, que 

mostraram  mais   uma  vez   que  lugar  de  mulher  é 

onde ela quiser. 

     Os  agradecimentos  ficam  para todas as  mulheres 

que  participaram do evento  e  para   quem  ajudou  a 

tornar   esse   encontro   uma  bela   oportunidade   de 

pescaria, conhecimento e crescimento. 

      Os patrocinadores do  evento foram:  Boias Barão; 

Luna Pesca;  Tio Oscar  Pousada,  Pesca  e  Lazer;  JR 

Anteninhas;  Farol Eventos;  Martim Pescador; Massa 

Black Fish;  Tambarões;  DM Fishing; Massas Cordeiro 

Jogá;  Saint Plus;  Technes; Albatroz  Fishing;  Jig Max; 

Anteninhas  Barbas  Fish;   Anteninhas  Manhosinho; 

Massa  do  Cola;  Atelier;  C.M.C;  K&K;  Barcos Super 

Açu; Laulures;  Shimano; Namazu; Lumis; Coração de 

Pescador; Body Fish. 

    Aconteceu no último dia 28 de Janeiro o  Primeiro 

Encontro Mulheres na Pesca, realizado no Tio Oscar 

Pousada,  Pesca  e  Lazer,  localizado  em  Mairinque 

interior de São Paulo. 

     Repleto  de pescadoras  e  suas famílias,  o  evento 

reuniu muitas mulheres que foram passar o  dia com 

suas famílias, pescando é claro. 

      Esse encontro surgiu através de conversas de um 

grupo  de  WhatsApp  de   mulheres  pescadoras.  No 

início  a ideia era  que  fosse um torneio, porém,  por 

conta  do  nome,  poderia  não trazer  o  público mais 

esperado,  ora   por  conta  de   possuir   modalidades 

diferentes ora por  nem  todas  as  pescadoras  serem 

profissionais  no  esporte. Logo,  um   encontro  para 

aproximar  e incentivar essas mulheres seria o ideal. 

1 Encontro 
Mulheres na 
Pesca 
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OS BOCUDOS DA REPRESA 
BY BRAZIL FISHING 

FOTOS GUIA QUINZINHO 

Fala galera! 

Estive  em  Paraibuna  com  o guia Quinzinho atrás 

dos bocudos da represa. 

O local é  maravilhoso, porém  o  dia não colaborou 

muito,  tempo   fechado,  com   chuva  em  diversos 

momentos e  o  peixe  com  o  comportamento bem 

abaixo do esperado,  dificultando  assim  a pesca de 

superfície. 

Pescaria  em   represa   é   para   quem 
entende. Convidamos nosso amigo Léo 
da Brazil Fishing para contar um pouco 
sobre essa modalidade. 

Os   equipamentos   que   foram  utilizados   nessa  

pescaria foram: 

Vara Rubones Custom 6’0 14lbs 

Vara Sumax The Flash 5’6 17lbs 

Carretilha Shimano Casitas 151HG 

Carretilha Marine Sports Titan 9000 

Linha multifilamento 20lbs 0,18mm 

Iscas: Jumpin Minnow (T10), Borá 7,5, Borá 10, Zig Zara 

90, Magic Stick 90. 

Chegamos   cedo    na   represa,   por  volta  das  6:45  e 

nosso   guia   já  estava   com   tudo   pronto.  Partimos 

para  os  pontos  de   pesca.  Paraíbuna  apesar  de  ser 

muito   grande,  existem   diversos  pontos   de   pesca 

de  Tucunaré,  e  bem   próximos   um   do   outro, 
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fazendo com que a pescaria seja mais produtiva. Lá 

além dos amarelos, existem alguns tucunarés azuis 

que se adaptaram bem ao local. 

Durante toda a  manhã  tivemos  poucas  ações,  os  

peixes refugavam   as  iscas  na  superfície.  Mesmo 

com a meia  água   vindo   atrás,   estavam   difíceis 

as  capturas.  A  manhã  estava  com   o   céu muito 

fechado e com vários períodos de chuva. 

No decorrer do dia, o céu  foi clareando um pouco, 

e melhorando assim  nossas  ações  de pesca. Meu  

  

primeiro  peixe  foi  justamente  o  maior  do dia, este 

Tucunaré amarelo da foto abaixo pego na isca borá 7,5 

em uma prainha de um dos pontos. 

Daí por diante  as  ações melhoraram,  diversos tricks 

entraram  na brincadeira, infelizmente  não consegui 

fotografá-los, e de vez  em  quando  entravam  alguns 

Tucunarés de melhor porte para alegrar ainda mais a 

pescaria. 

Em  determinado  momento, uma pequena  surpresa,  

uma tilápia não  resistiu  ao  trabalho  da isca  e  veio  

ver o que estava acontecendo. 

*  
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No meio da tarde, as ações diminuíram, e começamos 

a   garimpar  mais  pontos  em busca  dos  tucunas,  o 

tempo havia firmado e não estávamos “tão” molhados 

(risos). 

Do meio  para  o final  da  tarde, as ações voltaram  e 

mais tucunas vieram para as fotos! 

Os peixes de Paraibuna são muito fortes, e mesmo os 

pequenos, mostram  a  valentia  na pescaria,  além da 

briga, um mais bonito que o outro. 

Com  o  entardecer, e  com os  braços  bem  cansados, 

finalizamos  nossa  pescaria  nesse local maravilhoso, 

que   com  certeza   será   destino  de   muitas   outras 

pescarias! 

É importante salientar  que  os  peixes desta pescaria 

foram  devolvidos   em    plenas  condições   para  seu 

habitat  natural.  Não  houve  nenhum  abate  e   todo 

equipamento usado  bem  como  as técnicas de  pesca 

sempre   são  pensadas  para   trazer  o   menor  dano 

físico para o animal e o meio ambiente. 

Pesca  esportiva  é  responsabilidade,  preserve  nossa 

fauna. 
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MULHERES NA 
PESCA 
M a i s  q u e  u m a  p a i x ã o ,  u m  v í c i o  

MU L H E R E S

Então,  olhando os produtos da loja comecei a perceber 

que poderia ter mas produtos femininos pois,  tudo era 

tão  exclusivo  para  os  homens,  sem  detalhes, que não 

tinha  como  uma  mulher  se  empolgar  naquilo.  Criei 

a página  e  comecei  colocando  fotos dos produtos mas 

para   o   público   feminino.  Disso  acabou   surgindo  a 

MULHERES  NA  PESCA , porém  não tinha muita  ideia, 

até  que fui  pegando  gostou  pela  pesca  e  mudando a 

página  com  algumas  dicas  e   postando  as  fotos  das 

seguidoras. Cada vez mais  empolgada fui   mudando  a  

página,  dando   cara  nova   a  ela,  criei  um  logotipo  e  

isso  foi   um  estopim   para o crescimento dela.    

Nosso logotipo possui um PEIXE (representa a pesca), a 

MULHER   (delicadeza  feminina),  a  BORBOLETA  (sua 

liberdade),  mostrando  que  mulher  pode  sim estar no 

mundo da pesca.

N O M A D I C   |   2 4
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Olá  sou Sávia Neres  criadora da  Página MULHERES 

NA PESCA, e  terei  o  prazer   de  contar  como  tudo 

começou. Tudo se  iniciou  quando  ainda tinha uma 

loja de artigos de Pesca com meu ex-marido, como já 

tinha   loja   e  sempre  via   meus   amigos  e  amigas 

pescadores  postando  fotos  de suas  pescarias e dos 

materiais usados,  pensei que poderia ser  uma ótima 

ideia  fazer uma  página   para  estar  divulgando   os 

produtos, mas meu ex-marido não gostou da ideia.



N O M A D I C   |   2 4

Edição 1 | 12 

A página MULHERES NA PESCA tem ficado cada vez 

melhor com as informações, dicas, vídeos e fotos que 

as próprias  seguidoras  mandam,  incentivando  cada 

vez   mais  mulheres   nesse  mundo  mágico.  Hoje  a 

página  atingiu 2450 seguidores. É  lindo  de  ver ,  me 

emociono com essas mulheres e me  lembro  de como 

foi o início de tudo. Cada nova seguidora ou seguidor 

que  curte  a  página,  tenho  um  enorme  carinho por 

todos. Mais emocionante  ainda foi  quando fizemos a 

primeira camisa.  Não posso  deixar  de mencionar as 

meninas, seria impossível mencionar o nome de todas 

mas agradeço de  coração  por  todo  carinho  e  ajuda 

que elas me proporcionaram. 

Nascido  no   interior   de  São  Paulo  em   13  de  junho 

de 1986,  o cantor  Di Lucca vem se destacando em seus  

shows com músicas que agradam a todos os gostos. 

Di Lucca  também  é  autor  e  cantor  da  música  tema  

da   equipe  Em Busca  dos  Gigantes  Pesca  Esportiva, 

que faz parte das vinhetas dos vídeos de pesca. 

Dono de um timbre único e de um carisma sem igual, o 

cantor  segue  com  seus  shows por  todos os cantos do 

país mostrando em sua voz, a força do interior paulista. 

E você  pode  estar  se perguntando  o que  ele faz nesta 

edição da nossa revista? Claro, aleḿ de bom músico ele 

também é um ótimo pescador, podendo ser encontrado 

em suas horas de lazer no Pesqueiro Castelinho em São 

Pedro próximo à Piracicaba. 

Não  perca  a  oportunidade  de  ouvir  uma boa música, 

entre em contato com Di Lucca  ou siga  sua página nas 

redes sociais. 

Contato para shows: (019) 99631-5638 

E-mail: diluccasolo@gmail.com 

Di Lucca Solo 



King Brasil Roupas de Pesca 

Roupa de pesca personalizadas e com 
proteção solar é só na King Roupas de 
Pesca. 

Brazil Fishing 

O melhor  site  de  vantagens  para  o 
pescador. Cadastre-se e aproveite os 
benefícios. 

As Matadeiras 

As melhores anteninhas para fisgar os 
gigantes do lago são as anteninhas As 
Matadeiras. Adquira a sua. 

Jornal da Pesca 

Jornal da pesca, o jornal do pescador 
que sempre traz notícias, matérias e 
fotos dos melhores campeonatos de 
pesca. 
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PEIXES DE COURO 

Os peixes de couro são  realmente lindos. Em uma pescaria 
de  espera,  é  sempre  garantido  um  exemplar  gigante. 
Porém,  o  que  muitos  desconhecem  são  os cuidados que 
devemos ter na pescaria desses peixes. 

Quanto maior o peixe, mas cuidado devemos ter. Ao retirar 
o  peixe  da  água,  devemos  ser  cautelosos  e   breves.  Se   
possível  não  utilizar o passaguá,  pois, este,  pode quebrar 
os ferrões  laterais  do peixe.  Use  luvas  apropriadas   para 
retirá-lo e tapete de EVA ou grama para apoiar no chão. 

Outro cuidado muito importante  é  na  hora  de  segurá-lo. 
Evite  aproxima-lo   do  peito  pois,  se   o  peixe  abrir  seus
ferrões  poderá  causar  lesões  graves, isso  inclui,  mãos  e 
braços. Segure  o  peixe  sempre  deixando   sua  barbatana 
com  ferrões  virados para  frente. E  nunca, segure  o peixe 
pelas   barbatanas   laterais.  Agache   para  fotos  e  evite 
derrubá-lo. 

Com pequenos cuidados, garantimos a segurança do peixe 
e a nossa também. 

F O T O S  B Y  C L E B E R  C A L S A V A R A  

Todo Cuidado é Pouco! 
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EBG CUSTOM -  MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTO DE PESCA 

A  EBG  Custom  surgiu  do  sonho  de  um pescador 
enquanto  fazia  a  manutenção  dos   seus  próprios 
equipamentos  de  pesca.  Depois  começou  a  fazer 
limpezas e  lubrificações  nos  equipamentos de uns 
amigos até  que  decidiu  que  poderia investir neste 
seguimento.  Fez  um  curso  e  se  especializou para 
trabalhar  com  carretilhas,  molinetes  e  varas. 
Depois   de    ter   aprendido   bastante,   houve   a 
necessidade  de  investimento  em  equipamentos  e 
máquinas  como:  máquina  de lavar peças ,  quadro 
de  ferramentas,  bancada   para   montagem   entre 
outros. 
Disso  surgiu  a   EBG Custom,  uma oficina de pesca 
preparada para realizar consertos e manutenção de 
equipamentos de pesca diversos. Um lugar onde seu 
equipamento é tratado como ouro. 

EBG Custom 
Contato: Cleber Calsavara  (11) 94732-9291
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GALERIA DE FOTOS 
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FEBRE 
AMARELA 
OS  MACACOS  DO  COMPLEXO  CANTARE IRA  

P R E S E R V A Ç Ã O  A M B I E N T A L  

A  febre amarela é uma doença grave 
e infecciosa causada por um vírus  e 
transmitida    por   mosquitos,  mais 
conhecidos como pernilongos.  
Existem  dois  tipos  da   doença:  a 
febre  amarela   urbana   quando   o 
mosquito   transmissor   é   o   Aedes 
aegypti e, a  febre  amarela silvestre, 
quando o  mosquito  transmissor  é o 
Haemagogus e Sabethe. 
A  doença  recebe  o  nome de febre 
amarela pois causa uma coloração no 
corpo  (icterícia)  e  hemorragia  em 
diversos graus, podendo levar a óbito 
se não tratados. Os  principais  sinais 
e sintomas da doença  incluem febre, 
calafrios, perda de  apetite,  náuseas, 
dores de cabeça e dores  musculares, 
principalmente  nas costas,  podendo 
ser confundidos com outras  doenças 
como  malária,  hepatite, dengue.   É 
importante  obedecer  as  prescrições 
médicas  a  fim  de  evitar problemas 
renais sérios, sintoma da doença. 
O vírus da doença é mais comum na 
América do Sul e na África e  apesar 
de ter  sido  erradicada  em  1942 em 
áreas  urbanas  do  Brasil , e  de  um 
breve surto em 2008/2009, ela voltou 
a   ser   notícia  em  vários   veículos, 
recentemente, devido a macacos que 
foram encontrados mortos  na região 
da Cantareira em São Paulo. 

As   campanhas  de  vacinação  estão 
ocorrendo  nas  regiões  consideradas 
de  risco, onde  foram encontrados os 
focos da doença. É importante  que  a 
população  se vacine como forma de 
prevenção. 
Queremos  enfatizar que os macacos, 
assim com nós, humanos, são apenas 
hospedeiros  da  doença. Eles podem 
representar  um  alerta às autoridades 
quanto à incidência de febre amarela 
em áreas silvestres. 
Porém, a  população  com medo  está 
matando  esses  animais,  colocando 
em risco nossa fauna.  Se os macacos 
forem  extintos   não   teremos  como 
identificar  a  doença  e   auxiliar   na 
vigilância da população. 
Caso  encontre  macacos  doentes ou 
mortos, ligue para o serviço de saúde 
de   seu  município  e  deixe  que  as 
autoridades  tomem  as  providências 
necessárias. 
Lembre-se: Matar  animais  é  crime 
ambiental  e  pode gerar pena de seis 
meses a um ano de detenção. 

Denuncie  a  matança ou maus tratos 
de  macacos  pela  Linha  Verde  do 
Ibama (0800 61 8080).
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Em Busca dos Gigantes Pesca Esportiva 

Um grupo de amigos sempre se reunia para pescar, até que um dia resolveram montar uma 

equipe  de  pesca  a fim de  que tudo  ficasse 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 dos  seus  8 anos de existência já teve algumas formações. Muitos 

chegaram e  muitos  outros  se foram  por motivos diversos, até encontrarmos  aqueles  que 

seriam mais que apenas amigos de pescaria, encontramos nossa segunda família! 

Agradecemos a todos que, juntos, ajudaram de alguma forma a construir o que somos hoje! 

                                           www.embuscadosgigantes.com.br 

           

                                           www.facebook.com/embuscadosgigantes 

                                           www.instagram.com/embuscadosgigantesoficial 

                                          www.youtube.com/user/embuscadosgigantes 

                                          embuscadosgigantes@gmail.com 

                   

                                          https://plus.google./u/0/+embuscadosgigantes

F O T O S  B Y   E M  B U S C A  D O S  G I G A N T E S  
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