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EDITORIAL

Amigo Pescador, o inverno está acabando e a temporada está
prestes a começar. Em alguns lugares, os grandes peixes já
estão subindo à superfície para fazer a alegria dos pescadores.
Nesta segunda edição, você vai encontrar sobre o sexto
encontro de inverno entre pescadores, onde nossa equipe
ficou em segundo lugar. O evento foi beneficente e reuniu
muitos pescadores.
Ainda nesta edição, a Em Busca dos Gigantes esteve em MogiGuaçu. Representada pelo Cleber e Simone e pelos
amigos Rodrigo e Fernando fisgaram belos gigantes que
habitam este lugar.
E também, quem abre a temporada no pesqueiro Kobayashi é
o Tiago Febre, sempre dando um show de pesca com os
gigantes. O destaque é para os grandes exemplares de
tambacus que habitam o lago.
Para completar essa edição, você também vai conhecer um
pouco sobre a dupla Tambaloiras, representada pela
Mariana e pela Patrícia e, ainda, vai conferir as novidades
da Bóias Barão com o lançamento da Boia Cevadeira Mega
e, a conscientização ambiental, nova concepção da KING
Roupas de Pesca sobre a embalagem dos seus produtos,
que está inovando no mercado.
Confira também algumas imagens da nossa equipe e amigos
na Pesca Trade Show 2018 e nossa galeria de fotos, sempre
com os maiores gigantes da galera.
Então, amigos leitores, aproveitem a leitura e participem
das próximas edições.

Um Abraço,
Simone
Redatora Chefe
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6 ENCONTRO DE INVERNO ENTRE
PESCADORES
Pescaria Beneficente

A sexta edição do Encontro de Inverno
Beneficente realizado desta vez em prol da
APAE reuniu inúmeras equipes que além de
pescar, rever os amigos e se divertir,
juntaram-se em prol de uma causa nobre.
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Aconteceu no último dia 04 de Agosto, a sexta

O evento reuniu 41 equipes de pesca inscritas e

edição do Encontro de Inverno entre Equipes de

foi organizado pela Equipe PegaNada, pelo

Pesca Esportiva, realizado no Pesqueiro 3 Irmãos,

Pesqueiro 3 Irmãos e a Pesca Náutica e Cia,

localizado em Itariri, litoral de São Paulo.

representados pelo e Edna, além do apoio da

Este ano, o foco do evento foi a solidariedade e

As Matadeiras, do amigo Claudionor.

beneficência em prol da APAE (Associação Pais e

O evento contou com um grande patrocinador

Amigos dos Excepcionais) e, além da inscrição,

que levou brindes para distribuir para os

cada equipe deveria levar uma cesta básica para

pescadores, a KING Roupas de Pesca, que nunca

doação.

fica longe dos pescadores, proporcionando o
melhor em acessórios e roupas.

*

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.
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A pontuação seria computada

Esportiva' com

para as equipes que tivessem

60,560kg. Em terceiro lugar ficou

aos organizadores do evento e aos

a equipe 'Reis do Tamba', com

nossos parceiros e patrocinadores:

pescado os 3 maiores peixes do
evento.
As cinco primeiras equipes que

peso

total de

peso total de 60,530kg. Em quarto

conseguissem fisgar os maiores

lugar a equipe 'Viciados Por Pesca"

exemplares em peso seriam

com 24, 875kg

premiadas.

equipe Meia Boca com 22,810kg.

Os prêmios variaram de vara e
carretilha shimano para quem
ficasse em primeiro lugar, e
bonés, camisetas,

agasalhos,

e,

quinto lugar

A equipe 'Em Busca dos Gigantes'
TOP 10 de maiores peixes com um
Tambacu pesando 25,690 kg.

para os

A Equipe dos nosso amigos

Em

primeiro

lugar, ficou

a

equipe 'Se Pegar Ta Bom' com
peso total de 66, 830 kg. Em

'Fishing Colorado', (foto abaixo)
ficou em oitavo lugar e nos enviou

segundo lugar, a equipe 'Em

gentilmente a foto da equipe para

Busca dos Gigantes Pesca

nossa matéria.
.
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*Telium Networks
* Boias Barão
* King Roupas de Pesca

ainda ficou em primeiro lugar no

viseiras entre outros brindes
demais ganhadores.

Nossos sinceros agradecimentos

* Jornal da Pesca
* EBG Custom

Pesca Trade Show 2018
Aconteceu

no

último fim de

semana de agosto

a Pesca Trade

Show no Pavilhão de Exposições
no Anhembi em São Paulo, trazendo
muitas novidades

e

diversas

marcas de pesca e esporte náutico.
A feira estava bem bacana e os
expositores investiram em
estandes bem chamativos para
conquistar o público, um deles foi a
KING Roupas de Pesca, que foi
considerada o estande mais lotado em
todos os dias.
O consumidor final ficou perto de
grandes marcas podendo adquirir
desde equipamento e vestuário de
pesca até barcos e pacotes de viagem.
Nossa equipe esteve presente no
evento e registrou o encontro com
muitos amigos, porque pesca
esportiva é assim, amizade para
sempre.
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PESQUEIRO RECANTO DOS GIGANTES
A MORADA DOS GIGANTES DE MOGI GUAÇU

Os maiores exemplares de peixes estão
neste pesqueiro localizado em Mogi
Guaçu, interior de São Paulo. Aqui toda
pescaria é garantida.

O pesqueiro conta com 5 lagos para a pesca esportiva,
sendo o lago

que

fica em frente ao

restaurante, o lago lateral, um lago de tilápias, um
lago de tucunarés e um lago misto.
Os

Fala galera.

principal

equipamentos

que

foram

utilizados nessa

pescaria foram:

Nossa equipe saiu de São Paulo rumo à Mogi
Guaçu as 4:30hr da manhã. Os membros da equipe

-Boias Barão

Cleber, Simone juntamente com os amigos Rodrigo

-king roupas de pesca com proteção solar

Passarelli e Fernando Salla estavam ansiosos para

-Varas de 15 a 50 libras para os Tambas

fisgar os grandes gigantes que vivem no Pesqueiro.

-Varas de 80 a 120 livras para os peixes de couro
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O pessoal chegou no pesqueiro as 7:00 horas e

braços doloridos de tanto engatar piras.

começaram a arrumar os equipamentos e a testar

Logo na sequência, ainda pela manhã, o Fernando

algumas estratégias de pesca.

pescando com boias barão com manhozinho engata

Para a pesca dos tambacus usaram EVA´s e para os

um lindo tamba para os Gigantes.

peixes de couro, mussarela e guelra.

Com os gigantes dando a cara logo cedo, era certeza

O dia estava bom e prometia grandes ações e muitos

que o dia seria de muita pesca e bons exemplares,

peixes na linha.

afinal, não dá para esperar menos desse lugar.

Como sempre, a primeira a sair no clic da câmera foi

Ainda pela manhã, o Rodrigo engata um bonito

a Simone com uma linda pirarara (pág.8). E não

Tamba pescando com boias barão e Eva.

demorou muito para ela fisgar outras durante todo o
dia. Com certeza, o quintal é dela, que ficou com os

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.
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O Cleber não podia ficar de fora e, embora os
tambas estivessem manhosos, de repente, a vara
que ele armou para pirarara dá uma grande puxada
e aí vem ela para sair na foto dos gigantes.

O pesqueiro fica localizado em Mogi Guaçu, a 80 km
de Campinas.
O Horário de Funcionamento é das 7hr as 18hr de
quarta a segunda. As terças ele é fechado para
manutenção.
O pesqueiro conta com ambiente muito familiar,
com extensa área verde, quiosques, muitas árvores
e pássaros e um restaurante a beira do lago,
inclusive, área de brinquedo para as crianças.

Se quer fisgar gigantes, o lugar é aqui.
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MULHERES NA PESCA

TAMBALOIRAS
Pescaria é mais que uma paixão.
Olá amigas pescadoras!
O mundo da pesca esportiva feminina
cresce a cada dia. Neste nicho sempre

Famosas por suas pescarias, as duas amigas que
são de Mogi Mirim, interior de

São Paulo, se

conheceram através de encontros de família e,
desde 2016, pescam juntas quase todo fim de
semana.
O nome da dupla surgiu por conta da paixão pela
pesca dos grandes tambas e, claro, não poderia ser
outro, 'TambaLoiras'.

encontramos algumas mulheres que dão

As pescadoras também tem inúmeros vídeos na

show de pescaria.

internet, local este que serviu para a divulgação

Nesta edição vamos conhecer as meninas

das pescarias e também da dupla, que dá um show

Mariana Bordignon e Patricia Lopes, a Mari

por onde passa.

e Paty que juntas, formam a dupla 'Tamba
Loiras".

Quer saber mais sobre elas? Acessem a página do
Facebook: www.facebook.com/tambaloiras
NOMADIC

|

24
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King Brasil Roupas de Pesca
Roupa de pesca personalizadas e com
proteção solar é só na King Roupas de
Pesca.

EBG Custom
A

manutenção

de

equipamento de

Pesca que você estava procurando é
na

EBG

Custom.

Uma

Oficina

de

gigantes.

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

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

Show de Tambacus
O

Tiago

Febre, registrou

sua

pescaria

de

gigantes e enviou para abrilhantar esta edição.
Mesmo com as condições climáticas adversas, o
pescador decidiu testar suas técnicas e habilidades
“Em Busca dos Gigantes”.
O destino foi o Pesqueiro Kobayashi, localizado em
Mogi das Cruzes, São Paulo, local onde habitam
enormes Tambacus.
Os equipamentos foram montados em meia água
com ração furada e ração na pinga e variações entre
1mt e 1,5mt de profundidade.
O resultado? Tá aí Baguá nos braços!

A positividade é o Segredo!
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Di Lucca Solo
A melhor música sertaneja você escuta nos shows do
cantor e compositor Di Lucca Solo.
Presente nos maiores shows, em todas as cidades, seu
jeito único e sua voz com um timbre tímido encanta por
onde passa.
Além disso, Di Lucca é pescador e facilmente podemos
encontrá-lo em Piracicaba no Pesqueiro Castelinho.
Contato para Shows: (019) 99631-5638
E-mail: diluccasolo@gmail.com
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BÓIAS BARÃO
Cevadeira Mega
Bóias Barão está sempre inovando para o pescador
com produtos de qualidade e preços competitivos.
Com mais de 10 anos

no mercado da pesca

esportiva o proprietário Emerson renovou seu
estoque de boias com novas cores e tamanhos.
O grande lançamento é a

* Trava reforçada
* Haste mais dura
* Isopor mais duro
* Copo muito mais reforçado
* Chumbo redesenhado
*Linha mais resistente
Tudo isso feito para o pescador.

boia barão cevadeira

mega de 80 gramas que com ceva vai para 130
gramas, uma cevadeira que foi desenvolvida com
aerodinâmica estudada com balanceamento perfeito
em diversas cores.
Outro ponto positivo em toda grade de boias da
Barão é que o proprietário Emerson vem estudando
e fazendo mudanças para melhorar sempre o seu
produto e, dessa vez, ele chegou em um ponto
perfeito, as

boias

agora tiveram as seguintes

mudanças:
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GALERIA DE FOTOS
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PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

KING ROUPAS DE PESCA
Colaborando com o planeta!

Uma empresa séria e que se preocupa com o meio ambiente tem consciência do destino de
suas embalagens. Para isso, não adianta apenas conscientizar o seu consumidor sobre
descarte consciente mas sim, fazer do seu produto a principal estrela de conscientização. É
assim que a King Roupas de Pesca pensa.

A marca está investindo em embalagens de tecido para inúmeras finalidades descartando o
uso de plástico, papel e papelão que antes faziam parte das suas embalagens. Agora, o

consumidor quando comprar sua camisa de pesca, vai recebê-la dentro de um saquinho de

tecido personalizado que, depois, pode ser usado para guardar carretilhas e molinetes por
exemplo.

Com isso, a empresa está tirando de circulação 360.000 saquinhos plásticos, 250.000 almas

de papelão e 360.00 lapelas de papelão, além de grampos para checar a embalagem. Todos
esses valores são anuais.

O melhor de tudo é que o custo benefício será o mesmo das outras embalagens.
KING, uma empresa que se preocupa com você!
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FOTOS BY EM BUSCA DOS GIGANTES

Em Busca dos Gigantes Pesca Esportiva
Um grupo de amigos sempre se reunia para pescar, até que um dia resolveram montar uma
equipe

de

todas as

pesca

a fim de

aventuras

de

que tudo

ficasse mais

pesca passaram

a

ser

organizado e profissional. A

registradas,

surgindo

então

partir daí,

a Equipe Em

Busca dos Gigantes Pesca Esportiva.

Nossa equipe
chegaram e

ao

longo dos

muitos

outros

seus

8 anos de existência já teve algumas formações. Muitos

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

www.embuscadosgigantes.com.br

