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TORNEIO DE PESCA DE ROBALOS EM BERTIOGA - 2018

Acontece no dia 08 de dezembro de 2018 o tradicional 
TORNEIO DE PESCA DE ROBALOS em Bertioga, o orga-
nizador deste é o Jairo Naca e tem o apoio da Prefei-

tura de Bertioga, Base Aerea de Santos, Instituto de Pesca de 
Santos, Anepe, Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca.

Este torneio tem o objetivo a pesca de robalos flexas ou 
pevas em tres modalidades, pesca com iscas artificiais, pesca 
com iscas naturais e pesca com caiaques, todas as modali-
dades com trofeus do primeiro ao terceiro colocado.

O torneio tera sua largada no pier da Marina Acqua Azul, e com os pontos de pesagem além deste pier o 
da Base Aerea de Santos, estarão para a medição dos peixes os biologos capitaneados pelo prof. pesquisa-
dor do Instituto de Pesca de Santos o Dr. Sergio Tutui e equipe.

Temos como arbitro/juiz o sr. Gilberto Antonietto da Liga Paranaense de Pesca Esportiva e alem dos 
apoiadores varias empresas do setor da pesca estarão oferecendo seus produtos para serem sortea-
dos entre todos os participantes pescadores.

As inscrições e informações atraves do facebook torneioderobalos ou email jairo.shigueo@gmail.com 
ou fone 011 99129 9375 com Jairo Naca.

Na abertura da Temporada de Pesca Esportiva, que tem início no segundo semestre 
com a vazante do Rio Negro, a demanda de turistas que procuram o Amazonas para 
a prática dessa atividade, aumenta muito.

Nosso destino dessa vez foi no Município de Careiro, Paraná do Mamori que dá acesso ao 
Lago do Tracajá, Lago do Maçarico, Rio Juma, afluente do rio Madeira,

todos com grande potencial de pesca num cenário espetacular e diferentes estruturas 
formadas por galhadas, tocos e árvores submersas, vegetações

aquáticas, encostas, drops (parte rasa que afunda gradativamente) e barrancos, locais 
com condições perfeitas onde abrigam os peixes mais procurados para a pesca esportiva do 
Amazonas.   Pescaria muito difícil, mas que com o passar dos dias e com o nível do rio abai-
xando, mostrou muita ação e recordes pessoais superados para os três integrantes da equipe, 
Adriano, Fabio e Jean Coqui. Ficamos completamente satisfeitos, realizados e com o dever 
cumprido de poder transmitir para vocês leitores uma pescaria acessível para quem gosta e 
quer pescar seu troféu no Amazonas!

  Dando continuidade ao giro pelos pesqueiros no inverno, no mês de setembro  fizemos 
uma pescaria no Taipas de Pedra com a intenção de mostrar a produtividade dos grandes 
Tambacus. Há muitos anos o Marcelo, que é o proprietário, vem periodicamente colocando 
mais peixes para também ficar conhecido por disponibilizar os  Tambas, hoje tão cobiçados 
pelos pescadores em pesqueiros. Desde que chegamos no pesqueiro, logo pela manhã, ru-
mamos para o lago dos Tambas, porque nosso objetivo era mostrar a produtividade desses 
peixes e se possível, grandes exemplares.

  Atravessando o centro-oeste brasileiro está o Rio 
Araguaia, preservado pela cota zero e habitat das gigan-
tescas pirararas e piraíbas! A Revista Fishing News traz 
tudo o que você precisa saber para fisgar seu troféu de 
couro nesta matéria pelo nosso parceiro Pedro Daher.

Vejam também...Torneio de Robalos de Bertioga...
Torneio de Preulas...a coluna dos personagens Beto e 
Barú e muito mais...

Boa leitura e boas fisgadas!
Equipe Fishingnews  
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B O A

TÁBUA DAS MARÉS • DEZEMBRO DE 2018

Porto de São Sebastião - SP
TÁBUA DAS MARÉS • DEZEMBRO DE 2018

Porto de Santos - SP

N O V E M B R O •  D E Z E M B R O •  J A N E I R O 
Calendário Lunar

L U A  N O V A

N E U T R A

L U A  C R E S C E N T E

R E G U L A R

LUA E M
ARÉS

TÁBUA DAS MARÉS • DEZEMBRO DE 2018

Porto de Paranaguá - PR
TÁBUA DAS MARÉS • DEZEMBRO DE 2018

Porto de Itajaí - SC

FONTE: DHN

DIA HORA ALT (m)

16
DOM

03:34 0.4

09:39 1.0

17:28 0.7

23:19 1.1

17
SEG

04:28 0.3

11:04 1.1

17:38 0.5

18
TER

00:04 1.2

05:19 0.3

12:02 1.2

18:08 0.4

19
QUA

00:49 1.3

06:09 0.2

12:45 1.2

18:43 0.3

20
QUI

01:32 1.4

07:00 0.2

13:21 1.2

19:24 0.2

21
SEX

02:15 1.5

07:53 0.2

13:51 1.3

20:11 0.1

22 
SÁB

02:58 1.5

08:45 0.3

14:21 1.3

21:02 0.1

23
DOM

03:41 1.5

09:34 0.3

14:53 1.3

21:54 0.1

24
SEG

04:26 1.4

10:21 0.4

15:21 1.2

22:45 0.1

25
TER

05:11 1.3

11:08 0.4

15:58 1.2

23:30 0.2

26
QUA

06:04 1.2

11:54 0.5

16:28 1.1

27
QUI

00:13 0.2

07:30 1.1

12:39 0.6

17:06 1.0

28
SEX

01:00 0.3

09:30 1.0

13:26 0.7

18:02 1.0

29
SÁB

01:51 0.4

10:45 1.0

14:28 0.7

20:04 0.9

30
DOM

02:41 0.5

11:41 1.0

15:45 0.7

22:04 1.0

31
SEG

03:41 0.5

12:21 1.0

16:51 0.5

23:08 1.1

DIA HORA ALT (m)

17
SEG

04:30 0.3
11:47 0.9
17:49 0.5
23:51 1.0

18
TER

05:43 0.3
12:06 0.9
18:32 0.3

19
QUA

00:36 1.1
06:43 0.2
12:45 1.0
19:06 0.2

20
QUI

01:15 1.2
07:32 0.2
13:24 1.0
19:51 0.2

21
SEX

01:56 1.2
08:11 0.2
13:45 1.0
20:36 0.1

22 
SÁB

02:43 1.2
08:49 0.2
14:08 1.0
21:19 0.1

23
DOM

03:36 1.2
09:32 0.3
14:36 1.0
22:02 0.0

24
SEG

04:39 1.1
10:17 0.3
15:04 0.9
22:47 0.1

25
TER

05:58 1.0
11:04 0.4
15:24 0.9
23:36 0.1

26
QUA

04:23 0.9
05:38 0.9
07:26 0.9
11:53 0.5
15:56 0.9

27
QUI

00:24 0.1
05:00 0.8
06:19 0.8
08:47 0.9
12:38 0.5
16:39 0.9

28
SEX

01:17 0.2
05:34 0.8
07:02 0.7
09:53 0.9
13:24 0.5
17:38 0.9

29
SÁB

02:13 0.3
06:11 0.7
07:45 0.7
10:51 0.8
14:23 0.5
18:49 0.8
21:24 0.7
22:56 0.7

30
DOM

03:13 0.3
07:08 0.7
08:06 0.7
11:34 0.8
15:32 0.5
20:08 0.8
22:00 0.8
23:56 0.8

31
SEG

04:15 0.4
12:04 0.8
16:47 0.4

DIA HORA ALT (m)

17
SEG

00:04 1.5
05:00 0.3
10:58 1.6
15:15 0.8
17:54 0.9
20:38 0.7

18
TER

00:54 1.6
05:56 0.2
11:54 1.6
17:24 0.7

19
QUA

01:39 1.7
06:43 0.1
12:53 1.7
18:28 0.5

20
QUI

02:23 1.8
07:26 0.1
13:51 1.8
19:09 0.3

21
SEX

03:08 1.9
08:06 0.1
14:49 1.8
19:53 0.2

22 
SÁB

03:56 2.0
08:45 0.2
15:41 1.8
20:26 0.1

23
DOM

04:43 2.0
09:13 0.3
16:36 1.7
21:06 0.1

24
SEG

05:28 2.0
09:49 0.3
17:28 1.6
21:53 0.1

25
TER

06:15 1.9
10:17 0.4
14:02 1.1
15:04 1.1
18:24 1.5
22:34 0.2

26
QUA

07:04 1.8
10:58 0.4
14:21 1.2
16:47 1.0
19:24 1.4
23:15 0.3

27
QUI

03:54 0.8
07:58 1.7
11:38 0.5
15:02 1.4
17:54 1.0
20:26 1.3

28
SEX

00:04 0.4
03:19 0.9
05:09 0.8
08:54 1.6
12:21 0.6
15:51 1.4
18:53 0.9
21:28 1.3

29
SÁB

01:00 0.5
04:04 0.9
06:23 0.8
09:56 1.4
13:15 0.7
16:39 1.3
19:41 0.8
22:32 1.3

30
DOM

02:02 0.7
04:58 1.0
07:30 0.7
11:00 1.4
14:34 0.7
17:38 1.1
20:15 0.8
23:30 1.3

31
SEG

03:13 0.7
05:56 0.9
08:24 0.7
12:08 1.5
16:04 0.7
18:56 0.9
20:51 0.8

DIA HORA ALT (m)

18
TER

05:23 0.3
11:23 0.9
18:34 0.3
23:57 1.0

19
QUA

06:19 0.2
12:10 0.9
19:06 0.2

20
QUI

00:38 1.1
07:16 0.2
12:51 1.0
19:51 0.2

21
SEX

01:17 1.1
08:16 0.2
13:23 1.0
20:29 0.1

22 
SÁB

02:02 1.2
09:12 0.3
14:02 1.0
21:12 0.1

23
DOM

02:47 1.2
10:06 0.3
14:44 1.0
22:04 0.1

24
SEG

03:27 1.2
08:49 0.5
11:06 0.4
15:21 1.0
23:01 0.1

25
TER

04:10 1.1
08:14 0.6
09:55 0.6
12:14 0.5
16:04 0.9
21:49 0.3
23:57 0.2

26
QUA

05:02 1.1
08:59 0.6
10:57 0.7
13:29 0.6
16:55 0.9
21:10 0.3
22:47 0.3

27
QUI

00:57 0.2
05:53 0.9
09:29 0.6
11:55 0.7
14:40 0.6
17:46 0.9
21:55 0.4
23:44 0.4

28
SEX

02:06 0.3
06:44 0.8
10:06 0.6
12:51 0.7
15:38 0.6
18:36 0.8
22:27 0.4

29
SÁB

00:27 0.5
03:34 0.3
07:44 0.8
10:57 0.6
13:32 0.7
16:29 0.6
19:25 0.8
23:06 0.5

30
DOM

01:17 0.6
04:46 0.4
08:47 0.7
11:55 0.6
14:06 0.7
17:12 0.5
20:34 0.8

31
SEG

00:01 0.5
02:08 0.6
05:51 0.4
10:01 0.7
13:14 0.6
17:53 0.5
21:46 0.8

DIA HORA ALT (m)

1 
SÁB

03:30 0.4

12:02 1.2

17:13 0.6

23:09 1.1

2
DOM

04:34 0.4

12:41 1.2

17:39 0.5

23:43 1.2

3
SEG

05:28 0.4

13:08 1.2

18:11 0.4

4
TER

00:19 1.3

06:17 0.4

13:32 1.2

18:51 0.3

5
QUA

00:56 1.3

07:02 0.4

13:49 1.2

19:28 0.2

6 
QUI

01:32 1.4

07:45 0.4

14:06 1.2

20:11 0.1

7
SEX

02:08 1.4

08:24 0.4

14:26 1.2

20:58 0.1

8
SÁB

02:47 1.4

09:04 0.4

14:51 1.2

21:45 0.1

9
DOM

03:21 1.4

09:39 0.5

15:08 1.2

22:30 0.1

10
SEG

03:58 1.4

10:02 0.5

15:28 1.2

23:13 0.2

11
TER

04:36 1.3

10:19 0.6

15:49 1.1

12
QUA

00:00 0.3

05:13 1.2

10:38 0.6

16:02 1.1

13
QUI

00:49 0.3

06:00 1.2

11:09 0.7

16:13 1.0

14
SEX

01:39 0.4

06:58 1.1

12:02 0.7

16:21 0.9

18:49 0.9

21:36 0.9

15
SÁB

02:36 0.4

08:09 1.0

13:43 0.8

16:21 0.8

17:56 0.8

22:34 1.0

DIA HORA ALT (m)

1 
SÁB

03:51 0.3
11:58 1.0
16:15 0.5

2
DOM

00:09 0.8
04:54 0.2
12:32 1.0
17:19 0.4

3
SEG

00:53 0.9
05:54 0.2
13:02 1.0
18:15 0.3

4
TER

01:15 1.0
06:47 0.2
13:34 1.0
19:06 0.2

5
QUA

01:26 1.0
07:34 0.2
13:28 1.0
19:54 0.1

6 
QUI

01:58 1.1
08:15 0.3
13:23 1.0
20:34 0.0

7
SEX

02:32 1.1
08:58 0.3
13:58 1.0
21:06 0.0

8
SÁB

02:34 1.1
09:38 0.3
14:26 1.0
21:47 0.0

9
DOM

03:02 1.1
09:58 0.4
14:51 1.0
22:23 0.0

10
SEG

03:32 1.0
10:13 0.4
15:15 1.0
23:02 0.1

11
TER

04:00 1.0
10:51 0.5
15:54 1.0
23:41 0.2

12
QUA

04:23 1.0
11:36 0.5
16:21 0.9

13
QUI

00:15 0.2
05:02 0.9
12:24 0.6
16:43 0.9

14
SEX

01:02 0.3
05:58 0.9
13:21 0.6
17:15 0.8

15
SÁB

02:02 0.3
07:08 0.8
09:17 0.8
10:47 0.8
14:34 0.6
21:36 0.8

16
DOM

03:11 0.3
09:54 0.8
11:36 0.8
16:23 0.6
22:56 0.9

DIA HORA ALT (m)

1 
SÁB

02:51 0.7
04:49 0.8
07:21 0.6
11:34 1.5
16:53 1.0
20:02 0.7
23:53 1.5

2
DOM

05:54 0.7
08:02 0.6
12:38 1.6
18:47 0.7
20:11 0.7

3
SEG

00:41 1.6
05:28 0.6
08:39 0.6
13:34 1.7
18:13 0.4

4
TER

01:23 1.7
06:08 0.5
14:21 1.8
18:56 0.2

5
QUA

02:04 1.7
06:51 0.4
15:06 1.8
19:36 0.0

6 
QUI

02:43 1.8
07:24 0.3
15:53 1.8
20:15 -0.1

7
SEX

03:17 1.8
08:02 0.3
16:36 1.7
21:00 -0.2

8
SÁB

03:54 1.8
08:43 0.3
13:53 1.2
17:15 1.6
21:45 -0.2

9
DOM

04:32 1.8
09:13 0.2
13:26 1.3
15:13 1.2
18:00 1.5
22:24 -0.1

10
SEG

05:08 1.8
09:54 0.2
14:00 1.4
16:34 1.2
18:53 1.4
23:06 0.0

11
TER

05:47 1.7
10:26 0.2
14:28 1.5
17:28 1.1
19:47 1.3
23:53 0.1

12
QUA

06:32 1.7
11:00 0.3
15:00 1.6
18:11 0.9
20:43 1.2

13
QUI

00:38 0.2
07:23 1.6
11:39 0.4
15:28 1.5
18:54 0.8
21:38 1.2

14
SEX

01:30 0.3
08:15 1.5
12:15 0.5
16:00 1.5
19:23 0.7
22:28 1.3

15
SÁB

02:38 0.4
09:08 1.5
13:02 0.6
16:34 1.3
19:56 0.7
23:15 1.4

16
DOM

03:54 0.4
10:02 1.5
13:58 0.7
17:06 1.1
20:15 0.7

DIA HORA ALT (m)

1 
SÁB

00:57 0.6
04:51 0.3
10:21 0.8
17:40 0.5
21:08 0.8

2
DOM

05:51 0.3
11:08 0.8
18:08 0.4
22:14 0.9

3
SEG

06:46 0.3
11:49 0.9
18:40 0.4
23:16 0.9

4
TER

07:31 0.3
12:25 0.9
18:55 0.3

5
QUA

00:10 1.0
08:12 0.3
13:02 1.0
19:12 0.3

6 
QUI

01:01 1.1
07:02 0.5
09:01 0.4
13:44 1.0
19:14 0.2

7
SEX

01:47 1.1
06:12 0.4
08:21 0.5
09:29 0.5
14:16 1.0
19:27 0.1

8
SÁB

02:29 1.1
06:51 0.4
14:59 1.0
20:10 0.1

9
DOM

03:06 1.1
07:21 0.4
15:38 1.0
20:46 0.1

10
SEG

03:51 1.1
07:59 0.4
13:02 0.7
16:12 0.9
21:23 0.2

11
TER

04:25 1.0
08:34 0.4
12:19 0.7
14:08 0.7
16:59 0.9
22:14 0.2

12
QUA

05:04 0.9
09:06 0.4
12:49 0.8
15:04 0.7
17:46 0.8
23:17 0.3

13
QUI

05:49 0.9
09:38 0.5
13:10 0.8
15:55 0.6
18:40 0.7

14
SEX

01:38 0.3
06:31 0.8
10:08 0.5
13:36 0.7
16:29 0.6
19:40 0.7

15
SÁB

02:40 0.3
07:31 0.8
10:44 0.6
13:49 0.7
17:02 0.5
20:57 0.7

16
DOM

03:42 0.3
08:46 0.8
12:55 0.7
17:32 0.5
22:04 0.8

17
SEG

04:31 0.3
10:12 0.8
18:01 0.4
23:08 0.9

D E Z E M B R O
D S T Q Q S S 

23
30

24
31

25
19
26

20
27

21 22

2 3 4

28

1

29
16 17 18

13 14 159 10 11
5

12
6 7 8

N O V E M B R O
D S T Q Q S S 

19 20 21 22 23 24
25 26 27

1 2

11
18

12 13 14 15 16 17
4 5 6 7 8 9

3
10

28 29 30

J A N E I R O
D S T Q Q S S 

21 22 23 24 25 26
27 28

1

29

2 3 4

13
20

14 15 16 17 18 19
6 7 8 9 10 11

5
12

30 31
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VITRINE da pesca
PRODUTOS

Óculos Polaroid Flexível

Isca Cultiva by Owner CT Minnow 85F 8,5cm 8,6 gramas 

Isca Intergreen Xingo

Esses modelos flexíveis de oculos são incríveis, usam uma tecnologia praticamente 
inquebravel, você consegue dobrar, esticar, amassar os óculos e eles continuam 
intactos. Confira este modelo e garanta a compra de um produto duradouro, 
estiloso e além de tudo útil para os dias ensolarados de pesca.

A CT Minnow é projetada com materiais de altíssima qualidade o 
que torna esta isca equilibrada e com nado perfeito. Por ser uma isca 
de meia-água e com ação floating pode ser usada na pesca de uma 
ampla variedade de peixes predadores. Testadas e equilibradas já 

com garatéias Owner. Ideal para robalo, tucunaré, traíra, xaréu, bicuda, piranha, saicanga, etc. Comprimento: 8,5 cm. 
Peso: 8,6 gramas. Ação: Meia água (Floating). 

Isca Intergreen Xingo, produtivas capturas são alcançadas com a Isca 
XINGO, modelo tradicional do mercado, consagrada entre os pescadores 
mais exigentes do planeta. Fabricada pela tradicionalíssima Intergreen, 
seu formato tem características de corpo fino e alongado com ótimos 
arremessos, ainda proporciona nado aleatório e errático com isto mais avanços dos predadores!!! O sucesso nas capturas 
estará garantido. Confira todos os modelos e cores. Marca: Intergreen.  Modelo: xingo. Ação: Meia Água. Peso: 5,6g.  
Tamanho Aproximado: 7,5cm.
Na www.reidapesca.com.br

Na www.pescapinheiros.com.br

Disponível nas melhores lojas!

Linha Multifilamento Maruri By Nakamura NK 8X 0.50mm 68.2lb PE 8 200m
Lançamento do consagrado pescador esportivo Nelson Nakamura, a linha de 
multifilamento fabricada pela Maruri, NK 8X By Nakamura PE. Confeccionada em 
100% PE com excelente custo benefício. A linha NK 8X é trançada em 8 fios de 100% 
PE de última geração, com extrema sensibilidade e resistência a tração e oferece tanto 
para o pescador amador como para o profissional, super resistência, elasticidade zero 
que reduz o risco com as garateias por não provocar chicoteada, não encharca, zero 
memória, super macia e alta sensibilidade para fisgadas mais rápidas. Construída em 
polietileno especial, mais forte e com tranças mais unidas que as linhas tradicionais, 
resultando assim em uma linha muito mais lisa, macia e ultra resistente. Possui 

também tratamento repelente à água, evitando que a linha "encharque" possibilitando arremessos mais longos e 
precisos. Linha de baixa abrasividade, não danificando os passadores das varas e disponível em carretel com 200 
metros, demarcada a cada 100 metros facilitando o abastecimento de seus equipamentos.

Carretilhas Daiwa Série 80

Caixa Meiho Interna Inner Stocker BM-L
Modelo: Meiho Inner Stocker BM-L. Tamanho: 270 x 178 x 164mm.  Caixas compatíveis: 
BM-9000/BM-7000/VS-7070/VW-2070. Peso aprox.: 670g. Material: copolímero 
resistente à impacto. Fabricada no Japão.

A Daiwa acaba de lançar no Brasil as novas carretilhas da série 80, uma opção 
versátil para a pesca com artificial e de excelente custo benefício. São 3 
modelos disponíveis, que se diferenciam pelo número de rolamentos e cor. A 
CC80 tem 5 rolamentos, 195g de peso e acabamento preto fosco. A CR80 tem 
8 rolamentos, 195g de peso e acabamento preto brilhante. Já a CG80 tem 10 
rolamentos, 185g de peso e acabamento vermelho fosco. Todos os modelos 
têm velocidade de 7.5:1 de recolhimento e 7kg de freio. A capacidade de linha 
é 100 metros de 0,28mm.  
Na Namazu Pesca Esportiva - Av. Conselheiro Carrão, 3.004
Telefone: 11-2227-1455 - E-mail: namazupescaesportiva@gmail.com

 Disponível na www.serrapesca.com.br

 Na www.pesquebrasil.com.br
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Na abertura da Temporada de Pesca Esportiva, que tem início no segundo 
semestre com a vazante do Rio Negro, a demanda de turistas que procuram o 
Amazonas para a prática dessa atividade, aumenta muito.

Lago do Tracajá
Os grandes tucunarés do 

POR FÁBIO NOMURAESPECIAL

A pesca esportiva movimenta a econo-
mia que gera emprego e renda para 
os diversos moradores das cidades ri-
beirinhas que trabalham como guias, 
barqueiros entre outras atividades 

associadas. Municípios como Barcelos, Presidente 
Figueiredo, Autazes, Careiro e Rio Preto da Eva são al-
guns dos principais destinos propícios para a prática.

Nosso destino foi no Município de Careiro, Pa-
raná do Mamori que dá acesso ao Lago do Tracajá, 
Lago do Maçarico, Rio Juma, afluente do rio Madeira, 
todos com grande potencial de pesca num cenário 
espetacular e diferentes estruturas formadas por 

galhadas, tocos e árvores submersas, vegetações 
aquáticas, encostas, drops (parte rasa que afunda 
gradativamente) e barrancos, locais com condições 
perfeitas onde abrigam os peixes mais procurados 
para a pesca esportiva do Amazonas.Segundo dados 
da Amazonas Tur, o potencial do segmento de pesca 
esportiva é bastante atraente atraindo anualmente 
mais de 10 mil turistas ao Amazonas, movimentando 
aproximadamente R$ 50 milhões.

O município possui dezenas de pousadas, Ama-
zon Rhanna Lodge, do proprietário Sandoval, foi 
nossa estadia por uma semana. Localizado a 2:30h 
de Manaus, embarcando no porto do Ceasa, atra-

vessando o encontro das águas dos Rios Negro e 
Solimões até o porto Careiro da Várzea de onde se-
gue de transporte terrestre até o ramal 14 e por fim 
20 minutos até a pousada. Oferece aos turistas pa-
cote para a Pesca Esportiva em busca dos grandes 
tucunarés, pirarucus, aruanãs e traíras como tam-
bém pacote para o Ecoturismo fazendo trilhas em 
meio a selva amazônica para visualização da flora 
e fauna. Passeios imperdíveis   muito interessantes.

Amazon Rhanna Lodge é uma pousada com 
estrutura rustica, simples e muito aconchegan-
te. Possui  dois grandes chalés para refeições e 12 
apartamentos com banheiro privativo, todos os am-

bientes com ar condicionado. Para quem gosta de 
compartilhar as fotos dos troféus fisgados, a pousa-
da dispõe de internet Wi-Fi (não vá esperando por 
muita velocidade de navegação,mas suficiente para 
comunicação). No Pacote de Pesca ou Ecoturismo 
estão inclusas estadia com pensão completa, bebi-
das, barco com combustível e guia local.

O sucesso nas pescarias do Amazonas depende 
muito do nível dos rios. Quando mais alto, os pei-
xes ficam mais para dentro da mata dificultando 
ou sendo impossível o arremesso da isca nessas 
estruturas e quando muito baixos, a água torna se 
barrenta dificultando a investida do peixe na isca.
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A localização da Pousada Amazon Rhanna está 
muito próxima ao lago do Tracajá e Rio Juma. Nível do 
rio na primeira quinzena de outubro, época que fize-
mos a matéria, ainda estava um pouco acima da caixa. 

Pela pressão de pesca nos lagos, muitos pesca-
dores partem para o Rio Juma que é um rio mais 
longo, necessitando mais tempo de navegação, 

mas com diversos pontos e grandes chances de 
capturar o tão sonhado troféu Tucunaré-Açu. Mas 
nem sempre onde a pressão é maior, não quer di-
zer que os peixes não estão no local. Foi o que 
aconteceu, com a experiencia e conhecimento 
dos guias, os maiores exemplares foram captura-
dos no lago do Tracajá. Foram menos ações, mas 

grandes tucunarés que fazem explodir de adrena-
lina qualquer pescador. Iscas de superfície, meia 
água ou fundo não podem faltar na caixa para 
todas as ocasiões. Desta vez a isca da vez, para 
o nosso grupo, foram as de meia água e os jigs 
pois com iscas de superfície os tucunarés apenas 
rebojavam e não atacavam. Um ou outro tucuna-
ré menor foram fisgados na superfície, bem como 
belas traíras e aruanãs. Independentemente do 

tamanho, a sensação é única ao ver o peixe ata-
cando uma isca na superfície.

As estruturas exploradas na região são bem 
variadas, portanto os tipos de iscas utilizadas 
variaram bastante também. Para estruturas 
onde predominam as plantas aquáticas e ca-
pins a melhor opção foram as iscas soft com an-
zol lastreado pois conseguimos explorar o mais 
próximo sem enroscar na estrutura. 
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Atualmente existem grandes variedades de iscas 
soft que podemos trabalhar com perfeição o com-
portamento da presa na captura dos tucunarés e 
outros peixes. 

Outra estrutura que encontramos foram tron-
cos e árvores submersas onde apenas a copa ou os 
galhos ficam fora d´água. Neste caso iscas de meia 
água e jigs deram bastante resultados pois explora-
ram mais rapidamente o fundo próximo à estrutura. 

Nos troncos arremessos ultrapassando e tra-
balhando a isca até a estrutura foram bem pro-
dutivos. Iscas de superfície como hélices, zaras e 
sticks foram utilizadas em estruturas de galhadas, 
fazendo o lançamento o mais próximo e alternan-
do a velocidade, ataques nas zaras e sticks ape-
nas. Nas encostas, barrancos e drops variamos 
entre todas as iscas começando pelas de superfí-
cie até encontrar onde estavam atacando,ora na 
superfície, ora mais para o fundo, a apenas 1 me-
tro de profundidade.

A pescaria na região do Rio Juma muda a cada 
temporada, se não pelo nível do rio, muda por alguns 
detalhes e que podem fazer a diferença na captura 
do troféu. Cores de iscas foram essenciais para o su-
cesso dessa matéria onde a grande maioria dos gran-
des tucunarés atacaram nos jigs com cores branco e 
vermelho. Pescaria muito difícil, mas que com o pas-
sar dos dias e com o nível do rio abaixando, mostrou 
muita ação e recordes pessoais superados para os 
três integrantes da equipe, Adriano Mantovani, Fabio 
Nomura e Jean Coqui. Ficamos completamente satis-
feitos, realizados e com o dever cumprido de poder 
transmitir para vocês leitores uma pescaria acessível 
para quem gosta e quer pescar seu troféu no Amazo-
nas, mas tudo isso sendo possível, pelo profissiona-
lismo dos serviços prestados pela Pousada Amazon 
Rhanna Lodge. 

Sandoval e família, estão a frente pelo excelente 
receptivo e administrativo, com uma simples e ótima 
estrutura de acomodação, cozinheiras e assistentes 

dedicados a preparar e servir variedades e deliciosas 
opções de alimentação, deixando os clientes muito 
à vontade como se estivéssemos em casa com a fa-
mília. Guias de pesca locais, experientes e atenciosos 
que fizeram a diferença, levam e deixam nós pesca-
dores na cara do peixe, dando todo suporte na cap-
tura do tão sonhado troféu amazônico.Uma ótima 
opção para a próxima viagem de pesca.

Os passeios de Ecoturismo na Pousada Amazon 
Rhanna Lodge estão disponíveis para qualquer 
época do ano. Caminhadas em trilhas com obser-
vação da Flora e Fauna locais onde experientes 
guias mostram curiosidades, artesanatos e algu-
mas técnicas de sobrevivência nesses ambientes 
remotos, passeios noturnos para observação de 
animais, pesca esportiva de piranha que é muito 
divertido e procurado por estrangeiros. Uma ótima 
oportunidade de conhecer um pouco da imensa 
Floresta Amazônica e do que ela tem a oferecer.
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TIRA DÚVIDAS
Envie suas perguntas para nossos consultores técnicos de acordo com cada modalidade. 

Assunto Consultor Contato

Mar Mauro J.Carvalho maurojcarvalho@gmail.com

Fly Gustavo Ameri gustavoameri@ig.com.br

Canais e Costeiras Rodrigo Morelli morellipesca@gmail.com 

Pesqueiros Nelson Chiba nelsonchibapesca@gmail.com

Rios e Represas Rhusyvel programahoradapesca@gmail.com

Caiaque Silvestre P. da Silva maniadepescador@hotmail.com

Para mais informações sobre a 
Pousada Amazon Rhanna Lodge, en-
trar em contato pelo Tel./WhatsApp 
011 98176-9086 Fabio.

Fábio Nomura
Instagram: fnomura1

Lembrando que é aconselhável para a pescaria no Amazonas:

- Carretilhas com perfil baixo, de boa qualidade;

- Varas com ação rápida ou extra rápida de 20 a 25lbs, entre 5’,6” e 6’6”, Linhas de 40 a 50lbs;

- Leader de pelo menos 65lbs, Snaps reforçados são suficientes para fisgar os grandes Tucunarés-Açus e não ter nenhu-
ma surpresa desagradável;

- Iscas de superfície 9 a 13cm variadas na caixa, com garatéias reforçadas, são essenciais para o sucesso na pescaria; 

- Plugs na meia água e Zaras na superfície dão ótimos resultados;

- Hélices e Poppers funcionam mas não serão as mais utilizadas;

- Jigs com penachos são boas opções pois as lagoas são profundas e muitas vezes os peixes estão nas estruturas do fundo; 

- É recomendado antes de ir viajar, a importância da vacina contra Febre Amarela com 10 dias de antecedência;

- Proteção contra o forte sol da região. Levar um bom protetor solar, boné, buff e óculos escuros;

- Repelente contra mosquitos; 

- Kit farmácia é sempre bom levar contendo, antialérgico, anti-inflamatório, remédio para reposição da flora intestinal e 
primeiros socorros como esparadrapo, gaze, band aid, antisséptico; 

- Melhor prevenir, sendo assim, tomar e escovar os dentes apenas com água mineral para evitar eventuais infecções;

- Não se esqueça de levar máquina fotográfica e/ou filmadora para registrar os momentos e não esquecer a Licença de 
Pesca Embarcada.

Em breve no nosso portal 
www.fishingnews.com.br, mais 
fotos e informações desta matéria.
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Amigos leitores e pescadores, no mês de setembro de 2018, fizemos uma pescaria 
no Taipas de Pedra com a intenção de mostrar a produtividade dos grandes 
Tambacus. Há muitos anos o Marcelo, que é o proprietário, vem periodicamente 
colocando mais peixes para também ficar conhecido por disponibilizar os 
Tambas, hoje tão cobiçados pelos pescadores em pesqueiros.

Lugar cativante para se pescar muitos peixes.

POR NELSON CHIBA

T radicionalmente o Taipas de Pe-
dra é um pesqueiro de frequência 
familiar, onde muitos que moram 
na região oeste de São Paulo estão 
acostumados a frequentar. Nor-

malmente quem vai uma vez, gosta do lugar e 
sempre quer voltar para pescar no Taipas. Isso 
pela receptividade do Marcelo e sua família, 
que recebem muito bem, todos os pescadores 
e frequentadores. Isso gera um ambiente onde 
a gente se sente em casa. Além disso, o Marce-
lo, é quase um chefe de cozinha, e tem o talen-
to de fazer muitos pratos saborosos. Mesmo os 
mais simples. Fora isso, o lugar é muito bonito, 
rico em natureza, muito bem cuidado e com um 
atendimento de beira de lago prestativo e pon-
tual. Tem muitos peixes e sempre proporciona 

boas pescarias para os frequentadores. Muitos 
vão em busca das Tilápias que são sempre mui-
to abundantes nos lagos. A qualidade dos peixes 
nem se fala porque a qualidade da água é muito 
especial, que além da fartura de água, é sempre 
monitorada por biólogo contratado.

Para a pesca, possui 3 lagos sendo que o pri-
meiro que fica de frente para o restaurante, tem 
a maior diversidade de peixes, inclusive grandes 
Tambacus e Pincacharas e muitos Dourados. O 
segundo é adequado para a pesca de Tilápias e 
Piauçús, predominando a pesca com vara de mão. 
É o lugar para quem vai buscar os peixes para o 
consumo da semana. E o terceiro é destinado para 
a pesca dos grandes Tambacus. Esse é o último de 
cima que tem grandes exemplares dessa espécie. 
Em todos eles há muitos peixes.

Nessa matéria, tivemos a 
presença de nossa equipe e al-
guns convidados como o Jairo 
Naca, o Fabio Strabelli, seu ami-
go Flavio Planet e a Thais No-
gueira. No caso da Thais, é uma 
pescadora de tradição, conhe-
cida entre várias mídias, apesar 
de ainda jovem. Para nós foi 
muito positivo, pois, sempre es-
tamos incentivando que o time 
feminino cresça cada vez mais 
suas presenças nos pesqueiros e também na pesca em geral. Conversando com ela, fiquei sabendo que 
pesca desde a infância, incentivada pelo pai pescador. E desde pequenina, sempre buscou a indepen-
dência na pesca, perseguindo seus objetivos de captura, tendo sua própria tralha, amarrando o anzol de 
sua preferência, sempre procurando ter o domínio do que estava fazendo. Portanto, hoje, uma grande 
pescadora conforme demonstrou sua produtividade durante o dia. Obrigado Thais, por enriquecer nos-
sa matéria e sua presença feminina e agradável, juntamente com seu pai e seu amigo.

Desde que chegamos no pesqueiro, logo pela manhã, rumamos para o lago dos Tambas, porque nos-
so objetivo era mostrar a produtividade desses peixes e se possível, grandes exemplares.

Pesqueiro

PESQUEIRO
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O Ricardo Yamada, começou com a técnica de 
cevadeira, chicote longo, na meia água com pro-
fundidade de 0,80 a 1,0 m. A isca foi a ração fu-
radinha. Isso porque logo de manhã estava frio e 
os peixes não estavam subindo para comer. Mas 
no decorrer do dia, usou todas as técnicas para a 
captura dos grandes Tambas. Preste atenção na 
produtividade do Yamada através das fotos. É um 
grande pescador. 

Eu pesquei ao lado do Yamada e no inicio da 
pesca, como não tinha ninguém para represen-
tar a pesca de fundo, lá foi o Nelsão pescar de 
fundo. Tem toda uma rotina especial, deixando 

a massa no ponto, se possível, não usar chumbo, 
arremessando só o peso da bola de massa. Só 
pra citar, usei a massa “Da Boa” do Klaus. E bingo, 
fui a primeiro a pegar um Tamba em nossa equi-
pe. A pesca de fundo, bem praticada, é muito 
produtiva, sem dúvida.

Ao meu lado direito, pescou o Fabio e o Flavio. 
Pela primeira vez pescando com nossos staffs. Fi-
caram um pouco encabulados. Passaram a maior 
parte do tempo atentos ao que fazíamos do que 
propriamente pescando. Mas também grandes 
pescadores. Pra quem não sabe, o Fábio é o TI da 
Revista Fishing News. 

No meio da manhã, também tivemos a presen-
ça do Junior JM. Pescador assíduo em nossas ma-
térias. Veio para nos ajudar e comprovar que suas 
iscas também são muito produtivas. As massas JM, 
as rações em diversas versões como de superfície 
e meia água. Ele disse que não era pra “falar” que 
ele conversa bastante. Tá certo, tá certo. Então vou 
“escrever” que o Junior é uma pessoa divertida e 
gosta de conversar. Mas, além de animar a pesca-

ria, o homem pesca muito. Veja os Tambões que 
ele pegou. Só não sei se foi na massa ou na ração. 
Vejam as fotos dele. Não é fraco não.

O Jairo e o Octávio, fizeram algumas tentativas 
e como era a primeira vez que o Jairo estava no Tai-
pas, resolveu fazer um reconhecimento pescando 
nos outros lagos. Pescando no lago da Tilápias com 
a técnica do Fly Caipira, não teve nem graça. Muito 
fácil e repetitivo. Então resolveu descer para o lago 
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de frente do restaurante, mas pescando na mar-
gem oposta. Passou a maior parte do dia nesse 
lago e foi uma festa. Muitas Tilápias, Pacus, Tam-
bas e um grande Troféu. Uma das maiores Carpas 
Capim que já ví em pesqueiros. Briga alucinante 
para desespero do Jairo. Eu assisti, porque estava 
ao lado dele. Uma Carpa Capim, monstra. Para-
béns Jairo. 

O Octávio também pescou muitas Tilápias mas 
não fez questão de fotografá-las. Na verdade, ele 
estava atrás dos Dourados que tem muitos nesse 
lago. Mas, de todos que conseguiu fisgar, ou cor-
taram a linha ou escaparam. O “Rei do Rio” não á 
fácil de pescar.

Por último, deixei a pesca do Jean da Amen-
talFishing porque ele assumiu um grande desafio 

que era o de pescar os grandes exemplares do 
lago selvagem. Um lago que o Marcelo colocou 
alguns grandes exemplares de Carpas e ninguém 
pesca lá. Sabemos que elas estão lá porque vez 
ou outra, ao jogar ração, notamos grandes rebo-
jos na água. Mas são muito ariscas. Mesmo assim 
o Jean, praticamente passou o dia na persegui-
ção delas. Por ser um lago de pouca pesca, o Jean 
pegou uma infinidade de pequenas Tilápias que 
procriaram no lago e alguns belos Cascudos. Mas 
para não negar a alta piscosidade do ultralight, 
conseguiu fisgar uma Carpa Capim monstra. 
Quase do tamanho dele. Oh loco, gigante.

Amigos, quero aqui fazer uma observação 
que a pesca em pesqueiros, tem tomado um 
rumo para técnicas de discrição, com equipa-
mentos leves,linhas finas, anzóis menores. Nem 
por isso, deixa de proporcionar grandes troféus. 
Veja o caso do Jean. Ele pesca com as varas lisas 
de pescar Tilápias, mas customizadas para uso 
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Aproveito para agradecer o Marcelo 
e equipe pelo excelente dia de pesca 
proporcionado para nós, permitindo 
que fizéssemos essa matéria com mui-
to sucesso, alegria e muitos peixes. 

Aos amigos pescadores e leitores, 
recomendo ir conhecer o Taipas de 
Pedra. Lugar bonito, bem cuidado, 
com muitos peixes para se pescar. 
Comprovem isso pelas fotos de nosso 
dia de pesca. Só como observação, é 
um dos pesqueiros preferido pela mi-
nha família. 

Um grande abraço a todos e até a 
próxima matéria.

com molinetes. Usa molinetes, ultralight e linha 
de nylon finas (0,24 mm). Mas consegue tirar pei-
xes de mais de 20 kg. Isso é uma classe a mais de 
pescadores que sabem controlar uma captura, 
não entrando em desespero, alto conhecimento 
dos limites dos equipamentos usados e muita 
técnica para controlar o peixe fisgado. Tudo isso 
é possível porque estamos num pesqueiro. Am-
biente controlado pelo tamanho do lago, sem 
enroscos, sem corredeiras e sem galhadas como 
se fosse em rios. Então é só saber brigar com o 
peixe até ele cansar. Tem que ser bom de pesca, 
porque um micro molinete cabe pouca linha. 
Pelo equipamento discreto e muito camuflado, a 
compensação é a alta produtividade e emoções 
extremas. É um caminhão de adrenalina. Por isso 
que está tendo uma grande aceitação. Só quem 
tenta é que descobre esses benefícios. Para quem 
quiser comprar os equipamentos do Jean, entre 
em contato com ele pelo e-mail: jeanamental@
hotmail.com ou www.amentalfishing.com.br que 
encontrará mais informações.

Também na técnica do Fly Caipira, segue o 
mesmo caminho de equipamentos leves com 
muita discrição para os peixes não perceberem a 
tralha de pesca. No inicio, se perde alguns peixes 
e anzóis, mas depois que aprender a controlar a 
captura é só alegria. E tem uma coisa a mais. Nor-
malmente se pesca no visual porque é uma pesca 
de superfície. Você vê a hora que o peixe pega a 
sua isca. Além de muito produtivo, é muito rápi-
do a ação do peixe. Para quem quiser conhecer os 
fundamentos do Fly Caipira é só visitar o canal no 
YouTube “Nelson Chiba” que tento passar através 
de vídeos, os meus conhecimentos sobre a técni-
ca. Espero que gostem.

Antes de finalizar a matéria, gostaria de falar da 
parte gastronômica do Taipas. De um simples pra-
to feito ou algo especial que o Marcelo faz, tudo é 
muito saboroso e caprichado. Vale a pena conferir. 
No dia da pesca, fomos contemplados com mui-
ta mordomia e com pratos especiais. Muito bom.
Além disso tem lanches e salgadinhos que como 
sempre são as tentações dos pesqueiros.

Nelson Chiba
Pro Staff da Fishing News e pescador de pesqueiros.
nelsonchibapesca@gmail.com
YouTube: Nelson Chiba 

Em breve no nosso portal 
www.fishingnews.com.br, mais 
fotos e informações desta matéria.
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Rio Araguaia

Rio de gigantes
A pesca esportiva tem ganhado cada vez mais visibilidade no Brasil, com conscientização geral e 

milhares de adeptos. Com isso, estados como Goiás têm preservado sua biodiversidade aquática – lá, há 
mais de uma década, espécies como os grandes bagres pirarara e piraíba são protegidos e, há cerca de 
cinco anos, foi implantada a cota zero para transporte de peixes no estado. Tais medidas foram essenciais 
para a ascensão do Rio Araguaia, que corta o coração do Brasil, como um dos melhores destinos de pesca 
esportiva do mundo. Além disso, o rio encanta pela rara beleza de seu pôr do sol. 

A pescaria pesada de pirararas e piraíbas 
realiza sonhos e concretiza amizades – como 
a que fiz com a família do pescador Waldemir 
e seus filhos Lukas e Pedrinho Odinino, jovens 
apaixonados pela pesca esportiva. Apesar de 
muito divulgada, essa modalidade ainda é um 
mistério para muitos pescadores interessados. 
E é com o intuito de desmistificá-la que escrevo 
esse roteiro após vários anos de viagens para o 
famoso Araguaia. 

História e evolução
Conheci o Rio Araguaia 

há cerca de dez anos, com 
meu pai Hilton Daher e 
meu avô pescador Rai-
mundo. Nessa época, as 
pirararas eram capturas 
esporádicas, e as piraíbas 
eram relativamente raras. 
Porém, os resultados da 
preservação se mostra-
vam melhores a cada ano, 
com aumento significati-
vo no número de captu-
ras de grandes peixes de 
couro. Com isso, as técni-
cas dessa pescaria foram 
se aprimorando, tornan-
do-se cada vez mais es-
pecíficas e produtivas. 

POR PEDRO DAHERROTEIRO

Atravessando o centro-oeste brasileiro está o Rio Araguaia, preservado pela cota zero e 
habitat das gigantescas pirararas e piraíbas! A Revista Fishing News traz tudo o que você 
precisa saber para fisgar seu troféu de couro! 

O lar dos bagres gigantes no coração do Brasil! 



30 31

O maior diferencial na pesca de pi-
rararas e piraíbas é o conhecimento do 
guia. Por isso, é determinante pesqui-
sar, escolher e agendar com um expe-
riente “piloteiro”. Embora seja possível 
pescar grandes exemplares em toda 
a extensão do Araguaia, essa pesca é 
mais feita no grande trecho entre São 
José dos Bandeirantes – GO e Luciara – 
MT. Em quaisquer pontos desse trecho, 
hotéis, pousadas e guias especializa-
dos são facilmente encontrados.

Passo a passo
O primeiro passo para essa pescaria é a 

escolha do equipamento, que se baseia nas 
condições do rio. Para piraíbas, o uso de 
carretilhas (preferencialmente) ou moline-
tes com no mínimo 300 a 400 metros de li-
nha se faz necessário, não necessariamente 
pela briga com o peixe (que é quase sempre 
feita com o barco solto), mas para aumentar 
a produtividade da pesca e evitar que botos 
roubem as iscas. 

As varas devem ser muito resistentes 
para aguentarem a pressão na fisgada e 
na batalha. Para as de fibra de vidro, o in-
dicado é suportarem linhas acima de 60lb; 
para as de carbono, acima de 120, poden-
do chegar a 200lb! Tal diferença se dá pelo 
trabalho diferenciado de cada material.  
As linhas mais utilizadas variam de 0,80 a 
1 mm de monofilamento, sendo necessária 
boa resistência à abrasão devido aos muitos 
troncos encontrados no fundo do rio. Uma 
estratégia frequente é o uso de multifilamen-
to de 100lb no fundo do carretel, seguido de 
pelo menos 100 metros de monofilamento, 
aumentando a quantidade de linha total.  

Os chumbos são escolhidos de acordo com as condições do rio no mo-
mento da pescaria, sendo comumente utilizados de 10 a 60 gramas.  
Os anzóis mais indicados variam de 10/0 a 12/0, com boa abertura e ponta mais afiada possível. 
Giradores de 3/0 a 5/0 e empates de 30 cm de cabo de aço de 120 a 200lb ou kevlar de 300lb en-
cerram a montagem. 

Linha na água
Depois, a pescaria começa indo atrás das iscas vivas para as “piras”: peixes de até 1,5 kg que 

são capturados com equipamentos leves. A única isca que vale a pena levar é o minhocoçu, que 
favorece a captura dos menores e por vezes pode até resultar na fisgada de algum filhote de pi-
raíba ou pirarara. 



32 33

Diversidade e gigantismo
Na espera dos gigantes, é possível fisgar com 

fartura diversas espécies menores, como doura-
das, mandubés, cachorras, barbados e bicudas. 

Usualmente, pesca-se pirararas e piraíbas durante o dia em barcos com dois pescadores e o guia, 
soltando-se três equipamentos em pontos diferentes, e apoitando rio acima. As piraíbas são fisgadas 
em pontos como confluências de rios e lagos, baixios (drop offs), canais e corredeiras, onde também se 
encontram as grandes pirararas. Pirararas pequenas são mais fartas em barrancos com galhadas. 

Após isso, é só aguardar por cerca de uma hora em cada local e seguir as orientações do guia. 

O auge da pescaria é quan-
do, após muita espera e sob 
um sol escaldante, a vara en-
verga! A fisgada deve ser rá-
pida, forte e confirmada para 
driblar a elasticidade da linha e 
garantir as fotos com o troféu. 
Algumas vezes, esses peixes se 
enroscam; então, é utilizada 
uma ágil manobra de “pescar” 
a linha abaixo do enrosco com 
uma corda, cortar e emendar 
para seguir a peleia. Foi dessa 
forma que pude sair nas fotos 
com a maior pirarara que já vi 
pessoalmente (méritos e crédi-
tos ao trabalho dos guias Adair 
e Nica). 

Conforme o peixe vai se 
cansando, com a ajuda do bar-
co, busca-se uma praia para 
poder manuseá-lo e soltar. 
Caso não seja possível devido 
às condições do rio, o peixe é 
cuidadosamente embarcado e 
solto após rápidas fotos. 
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a pesca no rio extremamente cheio que a encon-
tramos. No terceiro dia de tentativas, a isca de 
cabeça de curimba foi solta numa extensa curva 
de rio], e em menos de cinco minutos, a linha da 
enorme carretilha quase esgotou. 

Com muita briga, erguemos nosso troféu do Rio 
Araguaia: uma gigante piraíba de cerca de dois me-
tros de comprimento, que foi solta em seguida. A 
legítima rainha dos rios! 

E são por histórias como essas e peixes monstru-
osos que o Rio Araguaia é hoje o principal lar dos 
gigantes brasileiros. Por isso, prepare as tralhas e vá 
fisgar os seus!

Guias de Pesca: 
Luciano: (62) 99822-7578
Adair: (62) 99697-6773
Nica: (62) 99919-9737
Tatinha: (62) 99908-6617

Pedro Daher
https://cacadoresdefisgadas.blogspot.com

Embora alguns pescadores já tenham fisga-
do mais de seis grandes bagres num único dia, 
geralmente são necessários cinco dias de pa-
ciência e persistência para se capturar piraíba 
e pirarara. As enormes arraias são intrusos co-
muns na pesca pesada – certa vez, fisguei uma 
que já não tinha o perigoso ferrão, e não hesitei 
em tirar uma foto antes de soltá-la. 

É possível fisgar esses peixes durante toda a 
temporada. Repiquetes e frentes frias podem 
atrapalhar a pesca, mas são raros. Em uma de 
minhas viagens, me deparei com condições 
extremamente adversas, mas buscando as 
cabeceiras de afluentes, conquistamos uma 
enorme pirarara que garantiu a viagem. Sair 
de mãos vazias no Araguaia é pouco comum. 

Em todas nossas outras pescarias, eu, meu 
pai e o amigo pescador Marcelo Lemos obtive-
mos os resultados desejados, com muitas pira-
raras e filhotes de piraíbas na ponta da linha. 

Porém, nosso objetivo era uma piraíba 
gigante. E foi numa tentativa de desbravar 

Em breve no nosso portal www.fishingnews.com.br, mais fotos e informações desta matéria.
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TORNEIO

2º Torneio de Pesca de Preulas

Pelo segundo ano 
nós do Fishing Sto-
ries organizamos o 
Torneio de Pesca de 
Preulas, dividimos 

a árdua e prazeroza tarefa com o 
pessoal do Clube Caixa de Pesca 
e com o pessoal da Náutica Chi-
nen (onde foi realizado o torneio). 
Aos que desconhecem o nosso 
evento, criamos esse torneio para 
retornar as nossas origens, é a for-
ma que encontramos de demons-
trar mais respeito aos Pescadores 
que buscam nas preulas a recrea-
ção na pesca. 

Com o sucesso do primeiro tor-
neio, imaginávamos uma maior 
quantidade de inscritos que pos-
teriormente se confirmou: mais 
que dobramos os inscritos e dessa 
vez com um índice baixíssimo de 
ausências. Os Pescadores compa-
receram em massa, confraterniza-
ram, compartilharam técnicas e 
risadas! 

Nosso staff experiente agilizou 
a recepção dos competidores, e 
mandou muito bem na distribui-

ção dos kits e preparação das re-
feições já inclusas na inscrição. 

Com a experiência do torneio 
anterior, foram possíveis várias 
melhorias no torneio, entre elas 
a inscrição por meio eletrônico, 
feita pelo Clube Caixa de Pesca 
e que permitia o pagamento por 
boleto bancário, a mudança do 
material da camisa brinde e a in-
clusão (com ajuda dos patrocina-
dores) de mais ítens no kit que 
acompanhava a inscrição. 

E por se tratar de um torneio 
familiar, o publico contou com 
crianças e mulheres também, 
sempre bem-vindos ao nosso 
evento!

Copiamos o formato de pre-
miação do torneio anterior, haveria 
prêmios para os 3 que capturassem 
mais preulas da lista de espécie sal-
vo, para a maior de todas as preulas 
capturadas e para a mais exótica. O 
dia foi bem agradável e as condi-
ções colaboraram para que a com-
petição fosse bem acirrada! 

Como sempre, tivemos o cui-
dado de listar os tamanhos mí-

nimos que a lei permite a cap-
tura e passamos orientações 
sobre manuseio de peixes pe-
rigosos. Espécies que em geral 
são o alvo dos pescadores, em 
nosso torneio, eram despreza-
das! Como por exemplo roba-
los e pescadas, especies que os 
participantes desconheciam, 
deveriam ser apenas fotografa-
das para que pudessem concor-
rer a "Preula Exótica". 

POR RENATO BANZAI

O evento contou com o seguinte cronograma:
7:30 ~ 8:30 – Café da manhã e retirada dos kits
9:00 ~ 14:00 – Período do Torneio
15:00 – 17:00 – Confraternização, churrasco e premiações
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cada grama. E com 7X pontos Luciano foi o vencedor 
do 2º Torneio de Preulas 2018. 

Após as premiações ocorreram uma série de 
sorteios  de artigos de pesca fornecidos por nos-
sos apoiadores e a quantidade de sorteios foi tão 

grande que precisava ser muito azarado para não 
levar um prêmio para casa. 

Em clima de descontração e diversão, os Pesca-
dores iam degustando do churrasco e participan-
do da festa de encerramento.

Renato Banzai

O diferencial de nosso torneio, é o pacote com-
pleto para os participantes, o valor de inscrição in-
cluia uma vaga numa embarcação da Chinen. Foi a 
forma que encontramos de ter o maior número de 
participantes possível, nada de ter que alugar bar-
co + guia, ou de possuir a própria embarcação. Por 
módicos R$110,00 o competidor teria quase tudo 
necessário para participar, bastava levar consigo 
as varas e iscas preferidas e claro, capturar uma 
bela preula!

O dia passou bem rápido, e em uma de nossas 
passadas para a fiscalização, aproveitamos para con-
ferir se as preulas estavam presentes.

Finalizado o campeonato, nosso tradicional 
churrasco foi servido, e tratamos de rankear os 
participantes para logo em seguida a aguardada 
premiação. 

Graças ao apoio e patrocínio de grandes marcas 
que incentivaram o torneio, conseguimos disponibi-
lizar aos pescadores uma grande estrutura para con-
fraternização e muitos itens a serem sorteados entre 
os participantes e premiados aos grandes vencedo-
res das categorias.

Prêmio para preula exótica
Neste ano tivemos muitas capturas de peixes exó-

ticos que apareceram para a foto, entre eles estavam 
o peixe-sapo, enguia, arraia, siri, amboré, entre outros. 

Mas a preula exotica que mais se destacou no 
evento foi o Baiacu-Espinho que foi merecidamente 
o vencedor desta edição. 

Prêmio de maior preula
A maior preula foi capturada pelo pescador Afon-

so, que por sinal foi o grande campeão do 1º torneio 
de preulas em 2017. Porém neste ano sua captura foi 
de um peixe-espada de  X gramas levando o troféu 
deste ano.

Vencedor do 2º Torneio de Preulas
Com uma estratégia um pouco diferente dos ou-

tros pescadores, o grande vencedor do torneio, Lu-
ciano Faria, focou em capturar mais quantidade de 
peixes do que peixes maiores. Assim garantiu uma 
pontuação altíssima devido ao número de peças 
capturadas, uma vez que cada peixe embarcado re-
cebe automaticamente 100 pontos + 1 ponto para 

Em breve no nosso portal www.fishingnews.com.br, 
mais fotos e informações desta matéria.
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ACONTECEU

N o dia 20/10/2018, aconteceu no 
bairro de São Mateus - Zona Les-
te de SP, a apresentação em novo 
endereço da loja de pesca SO-
LEMAR, e a Revista Fishingnews 

convidada, foi conferir e prestigiar!
O proprietário José mais conhecido como 

“Zé Luís”,  um veterano do mercado da pesca es-
portiva, agora em um novo endereço numa loja 
nova com estacionamento e com um leque di-
versificado de produtos de marcas conceituadas 
além de oficina de pesca. Tudo isso, pensando 
em melhor atender  ao pescador, que além de 
adquirir e renovar seus produtos, poderá fazer 
consertos e manutenção de varas, carretilhas e 

molinetes em sua tralha de pesca.  
Prestigiaram o evento, muitos nomes reno-

mados do mercado da pesca esportiva. Foi ofe-
recido um churrasco e coquetel de boas vindas 
com o objetivo de reunir clientes, representan-
tes, fornecedores, familiares e amigos. Com cer-
teza, deu mais do que certo! Todos estavam sa-
tisfeitos e à vontade por estarem ali. 

Compartilhamos bons momentos em um dia 
agradável e animado entre amigos! Trocar expe-
riências com grandes pescadores, sempre é um 
bom aprendizado e muito enriquecedor!

Fica a dica ao pescador que agora tem uma 
excelente opção para suas compras preferidas 
na região de São Mateus!

Inauguração da loja Solemar

SOLEMAR ARTIGOS PARA PESCA
Av. Ragueb Chohfi, 3693 

(Dentro do Posto Ipiranga com estacionamento)
Jardim Tres Marias - São Mateus - SP

Fone (11) 2919-1541 / 2735-1838

Em breve no nosso portal www.fishingnews.com.br, mais fotos e informações desta matéria.
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Alberto

Isca: Salsicha
Peixe: Tambacú

Pesqueiro Girassol - Peruibe

 
Giba

Isca: Artificial
Peixe: Robalo Flecha

Paraty - RJ

 
Eliana

Isca: Massa
Peixe: Corimba

Pesqueiro Takamori's - SBC

 
Edson
Isca: Anteninha
Peixe: Tambacú
Pesqueiro Matsumura - SP

 
Rhusyvel

Isca: Artificial
Peixe: Tucunaré

Juma - AM

FOTOS DO LEITOR

GALERIA de fotos
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Envie a foto da sua pescaria!
Acesse nosso portal www.fishingnews.com.br

Envie a foto de sua pescaria informando a isca 
utilizada, a espécie do peixe, onde e quem o fisgou.

Não vale foto de peixe morto ou erguido pelas guelras.

 
Sergio Mori
Isca: Artificial

Peixe: Tucunaré
Rio Juma - AM

 
Marquinhos
Isca: Anteninha
Peixe: Tambacú
Sol Pescarias - SP

 
Ilson Couto
Isca: Artificial
Peixe: Robalo Flecha
Santa Catarina

 
Fábio Belo
Isca: Miçanga
Peixe: Tambacú
Taipas de Pedra - SP

Acesse nosso portal www.fishingnews.com.br 
e inclua a foto do seu troféu!

 
Clóvis

Isca: Massa
Peixe: Carpa Cabeçuda

Pesqueiro Cantareira - SP



GUIA DA PESCA GUIA DA PESCA
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