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Amigos leitores e pescadores iniciando a primeira edição do ano, escolhe-
mos o Pesqueiro 3 Lagoas com uma matéria que foi de encerramento de 
2018. O pesqueiro é bem conceituado no interior e sempre nos proporcio-

nou memoráveis pescarias e dessa vez não foi diferente.
Foram muitos peixes na linha, grandes pirararas e tambas realmente as tampas 

dos lagos judiaram de nossos experientes staffs!
Nosso parceiro e experiente pescador Giba Rebane relata aqui uma pescaria 

pela Costa Verde do Rio de Janeiro, região de Angra dos Reis e Paraty na companhia 
do experiente guia Rafael Marcatto.

Nessas aguas claras e límpidas de uma beleza ímpar a abundância de peixes 
impressiona tanto por quantidade de espécies como pela qualidade local que 
pode proporcionar quebra de recordes...

A staff Didi em sua primeira pescaria em busca dos ouros de "Los Hermanos", 
traduzindo os grandes dourados e gigantes surubins na região de Corrientes.

Pescaria em pleno inverno, Idealizamos uma pescaria, com vários troféus, ima-
ginamos uma dinâmica quase perfeita, mas na prática o lugar não permite que 
se assim se faça. E a experiência foi desse jeito. E 
isso também faz parte da graça da pescaria. Ela 
sair diferente do que era o planejado, seja por 
condições climática adversas, surpresas de últi-
ma hora, coincidências inesperadas. Tudo isso, 
na verdade, acaba se tornando mais um motivo 
para voltar ... 

Vejam também...a pescaria em Barcelos/AM 
do nosso cliente e parceiro Fabinho (Rei da Pes-
ca)...as aventuras de Beto e Barú...Galeria de Fo-
tos e muito mais...

Boa leitura e boas fisgadas!!!
Equipe Fishingnews  

ANO NOVO, PROMESSA DE MUITAS FISGADAS!!!
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L U A  C H E I A

Ó T I M A

L U A  M I N G U A N T E

B O A

TÁBUA DAS MARÉS • FEVEREIRO DE 2019

Porto de São Sebastião - SP
TÁBUA DAS MARÉS • FEVEREIRO DE 2019

Porto de Santos - SP

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 • FEVEREIRO DE 2019

Porto de Paranaguá - PR
TÁBUA DAS MARÉS • FEVEREIRO DE 2019

Porto de Itajaí - SC

FONTE: DHN

DIA HORA ALT (m)

15
SEX

00:49 1.3

06:02 0.5

13:09 1.0

18:43 0.3

16
SÁB

01:41 1.4

07:08 0.4

13:49 1.1

19:30 0.2

17
DOM

02:26 1.5

08:00 0.4

14:19 1.2

20:13 0.1

18
SEG

03:09 1.6

08:43 0.3

14:41 1.3

20:58 0.0

19
TER

03:49 1.6

09:23 0.3

15:00 1.4

21:38 0.0 

20
QUA

04:19 1.5

10:00 0.3

15:17 1.4

22:15 0.0

21
QUI

04:34 1.4

10:36 0.3

15:43 1.4

22:53 0.1

22 
SEX

04:43 1.3

11:06 0.3

16:06 1.4

23:23 0.2

23
SÁB

04:54 1.2

11:41 0.4

16:38 1.3

23:56 0.4

24
DOM

05:04 1.1

12:11 0.5

17:08 1.2

25
SEG

00:26 0.5

05:13 1.0

12:58 0.5

17:51 1.1

26
TER

01:04 0.7

05:11 0.9

09:53 0.7

11:06 0.7

14:00 0.6

18:49 1.0

22:19 0.8

27
QUA

00:04 0.8

02:19 0.8

05:06 0.9

09:36 0.7

12:04 0.8

15:28 0.6

28
QUI

00:43 1.0

08:41 0.7

12:43 0.9

17:00 0.5

DIA HORA ALT (m)

15
SEX

00:24 1.1

06:24 0.4

12:49 0.9

18:08 0.3

16
SÁB

01:13 1.2

07:19 0.3

13:32 0.9

19:09 0.1

17
DOM

02:00 1.2

07:51 0.3

14:08 1.0

20:02 0.0

18
SEG

02:47 1.3

08:24 0.3

14:32 1.0

20:51 -0.1

19
TER

03:36 1.2

09:04 0.2

14:45 1.1

21:34 -0.1 

20
QUA

04:23 1.2

09:49 0.2

15:13 1.1

22:11 -0.1

21
QUI

05:04 1.0

10:24 0.3

15:32 1.1

22:58 0.0

22 
SEX

03:53 1.0

11:00 0.3

15:53 1.1

23:45 0.1

23
SÁB

04:09 0.9

11:36 0.3

16:24 1.1

24
DOM

00:26 0.2

04:32 0.9

12:15 0.3

17:09 1.0

25
SEG

01:08 0.4

05:00 0.9

13:04 0.4

18:00 0.9

26
TER

01:49 0.5

05:41 0.8

14:06 0.4

18:54 0.8

22:00 0.7

23:45 0.7 

27
QUA

02:26 0.6

06:19 0.8

15:36 0.4

20:04 0.7

22:04 0.7

28
QUI

00:41 0.8

03:36 0.7

07:51 0.7

11:49 0.7

17:00 0.4

DIA HORA ALT (m)

15
SEX

00:58 1.6
07:38 0.5
12:11 1.5
20:51 0.5

16
SÁB

01:49 1.8
08:26 0.4
13:13 1.6
21:08 0.4

17
DOM

02:36 1.9
09:00 0.3
14:13 1.7
21:28 0.2

18
SEG

03:21 2.1
09:13 0.3
15:11 1.8
21:28 0.1

19
TER

04:08 2.2
09:06 0.3
16:08 1.9
21:23 0.1 

20
QUA

04:56 2.2
09:19 0.2
17:00 1.9
21:45 0.1

21
QUI

05:43 2.1
09:53 0.1
17:53 1.8
22:09 0.1

22 
SEX

06:26 1.9
10:23 0.1
15:43 1.3
18:39 1.7
22:45 0.2

23
SÁB

02:11 0.9
03:34 0.9
07:11 1.7
11:02 0.1
15:04 1.4
17:04 1.3
19:23 1.5
23:13 0.3

24
DOM

02:53 1.1
05:02 0.9
08:04 1.5
11:51 0.1
15:51 1.5
18:21 1.2
20:09 1.3
23:54 0.4

25
SEG

03:26 1.3
06:19 0.8
09:04 1.3
12:41 0.3
16:36 1.5
19:34 1.1
21:09 1.1

26
TER

00:34 0.6
04:06 1.4
07:21 0.7
10:13 1.2
13:43 0.4
17:23 1.4
20:17 1.0
22:23 1.1 

27
QUA

01:17 0.8
04:51 1.4
08:09 0.6
11:23 1.3
14:58 0.5
18:19 1.2
20:56 0.9
23:38 1.2

28
QUI

02:21 1.0
05:23 1.2
08:53 0.6
12:21 1.4
16:15 0.5
20:54 0.9

DIA HORA ALT (m)

1 
SEX

00:56 1.2

06:36 0.6

13:41 1.1

19:00 0.2

2
SÁB

01:30 1.3

07:19 0.5

14:04 1.2

19:45 0.1

3
DOM

02:02 1.4

07:58 0.5

14:26 1.3

20:24 0.0

4
SEG

02:34 1.4

08:34 0.4

14:51 1.3

21:08 0.0

5
TER

03:02 1.4

09:06 0.4

15:11 1.3

21:51 0.0

6 
QUA

03:34 1.4

09:36 0.4

15:36 1.3

22:28 0.1

7
QUI

04:02 1.4

10:00 0.4

15:58 1.3

23:06 0.1

8
SEX

04:34 1.4

10:21 0.4

16:23 1.3

23:45 0.2

9
SÁB

05:04 1.3

10:45 0.5

16:53 1.2

10
DOM

00:23 0.3

05:39 1.2

11:13 0.5

17:26 1.1

11
SEG

01:08 0.4

06:15 1.1

11:54 0.6

18:41 1.0

12
TER

02:06 0.5

07:02 1.0

13:00 0.6

22:34 1.0

13
QUA

03:15 0.6

08:06 0.9

15:41 0.6

23:49 1.1

14
QUI

04:41 0.6

12:23 0.9

17:51 0.5

DIA HORA ALT (m)

1 
SEX

01:39 0.9

07:26 0.5

12:19 0.9

19:17 0.1

2
SÁB

02:06 1.0

08:02 0.4

13:00 1.0

19:58 0.0

3
DOM

02:49 1.0

08:41 0.4

13:41 1.0

20:34 0.0

4
SEG

03:09 1.0

09:13 0.4

14:11 1.1

21:08 -0.1 

5
TER

03:04 1.1

09:34 0.3

14:30 1.1

21:49 -0.1

6 
QUA

03:13 1.1

09:51 0.3

15:00 1.1

22:21 0.0

7
QUI

03:24 1.1

10:24 0.3

15:30 1.1

22:51 0.0

8
SEX

03:47 1.1

11:00 0.4

16:00 1.1

23:21 0.1

9
SÁB

04:19 1.0

11:30 0.4

16:23 1.0

10
DOM

00:00 0.2

05:02 1.0

12:00 0.5

16:58 1.0

11
SEG

00:51 0.3

05:51 0.9

12:58 0.5

17:47 0.9

12
TER

01:45 0.4

06:45 0.8

14:06 0.5

19:06 0.8

2215 0.8

13
QUA

02:51 0.4

08:49 0.7

11:41 0.7

15:24 0.5

23:28 1.0

14
QUI

04:32 0.4

12:06 0.8

16:53 0.4

DIA HORA ALT (m)

1 
SEX

01:30 1.5
06:08 0.7
08:17 0.8
10:00 0.8
14:26 1.7
19:02 0.1

2
SÁB

02:00 1.6
07:09 0.6
15:09 1.7
19:54 -0.1

3
DOM

02:26 1.7
07:58 0.5
15:54 1.7
20:41 -0.2

4
SEG

03:00 1.8
08:30 0.4
16:38 1.7
21:19 -0.3 

5
TER

03:38 1.9
09:00 0.3
17:13 1.7
21:58 -0.3

6 
QUA

04:21 1.9
09:24 0.2
17:56 1.7
22:30 -0.2

7
QUI

05:00 1.9
09:54 0.1
14:15 1.3
15:56 1.3
18:38 1.6
23:04 -0.2

8
SEX

05:39 1.9
10:21 0.1
14:36 1.4
17:00 1.2
19:15 1.5
23:41 0.0

9
SÁB

06:19 1.8
10:56 0.1
15:02 1.5
17:56 1.1
20:02 1.4

10
DOM

00:15 0.1
07:02 1.7
11:30 0.1
15:38 1.5
18:45 1.1
20:58 1.3

11
SEG

01:02 0.3
07:54 1.5
12:08 0.2
16:09 1.5
19:19 1.0
21:58 1.2

12
TER

02:02 0.6
08:54 1.4
12:56 0.4
16:51 1.3
19:56 0.9
22:58 1.3 

13
QUA

03:51 0.7
10:00 1.4
13:51 0.6
17:21 1.2
20:13 0.8

14
QUI

00:00 1.4
06:30 0.6
11:08 1.4
14:58 0.7
17:51 0.9
20:36 0.7

DIA HORA ALT (m)

1 
SEX

08:06 0.4
12:23 0.8
18:53 0.2

2
SÁB

00:34 0.9
08:40 0.5
13:06 0.9
19:27 0.1

3
DOM

01:21 1.0
07:02 0.5
09:01 0.5
13:49 1.0
19:51 0.0

4
SEG

02:02 1.1
06:42 0.4
14:23 1.0
20:25 0.0 

5
TER

02:42 1.1
07:06 0.4
15:02 1.1
20:36 0.0

6 
QUA

03:12 1.1
07:44 0.3
15:44 1.1
21:12 0.1

7
QUI

03:53 1.1
08:08 0.3
16:14 1.1
21:31 0.1

8
SEX

04:23 1.0
08:44 0.3
16:53 1.0
22:10 0.2

9
SÁB

05:01 1.0
09:08 0.3
17:27 0.9
22:44 0.3

10
DOM

05:31 0.9
09:42 0.4
18:04 0.9

11
SEG

00:55 0.4
06:06 0.8
10:08 0.4
14:46 0.6
18:55 0.8

12
TER

02:31 0.4
06:57 0.8
10:40 0.5
13:04 0.6
15:59 0.5
20:04 0.8

13
QUA

04:02 0.4
08:01 0.7
11:02 0.6
13:02 0.6
16:53 0.4
22:27 0.8

14
QUI

05:10 0.4
09:17 0.7
11:23 0.6
12:57 0.7
17:38 0.3
23:59 0.9

15
SEX

06:16 0.3
11:19 0.7
18:23 0.2

DIA HORA ALT (m)

16
SÁB

00:40 1.0
07:12 0.3
12:12 0.8
19:12 0.1

17
DOM

01:17 1.1
08:02 0.2
12:49 0.9
20:02 0.0

18
SEG

01:53 1.2
08:49 0.2
13:25 1.0
20:51 -0.1

19
TER

02:25 1.2
09:25 0.3
14:06 1.1
21:40 0.0

20
QUA

03:02 1.2
10:02 0.3
14:53 1.1
22:21 0.0

21
QUI

03:42 1.2
08:01 0.4
09:08 0.4
10:34 0.4
15:32 1.2
21:02 0.3
23:08 0.2

22 
SEX

04:14 1.1
08:17 0.3
16:08 1.1
20:29 0.3
22:17 0.4

23
SÁB

00:12 0.3
04:59 1.0
08:59 0.3
16:55 1.1
20:57 0.3
23:38 0.5

24
DOM

01:59 0.5
05:36 0.9
09:29 0.3
17:36 1.0
21:27 0.3

25
SEG

00:40 0.7
03:19 0.5
06:12 0.8
10:04 0.3
14:55 0.6
18:16 0.9
22:01 0.4

26
TER

01:29 0.8
04:27 0.5
07:02 0.7
10:49 0.4
14:14 0.6
16:01 0.6
19:08 0.8
22:34 0.5 

27
QUA

02:08 0.8
05:40 0.5
08:04 0.6
11:34 0.5
14:12 0.6
16:51 0.5
20:32 0.7
23:08 0.6

28
QUI

02:51 0.8
06:31 0.5
09:29 0.6
17:19 0.4
22:04 0.7

J A N E I R O •  F E V E R E I R O •  M A R ÇO 
Calendário Lunar
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VITRINE da pesca
PRODUTOS

Bolsa Térmica Echo Life Rosa 5L BT0011

Carretilha Shimano Stile 100XG/101XG

• Medidas: 15,50cm x 15,00cm x 22,00cm
• Material: Poliéster 600 * 300D + insulação PEVA
• Peso: 0,268kg
• Capacidade: 5L
• Cor: Rosa

Mais um grande lançamento da Shimano, a nova Stile 100XG/101XH. 
Produzida especialmente para água salgada em liga de magnésio com corpo 
Hagane, que possui mecânica mais sólida, suave e eficiênte. Equipada com 
rolamentos S A-RB®, 100% blindados, totalmente preparados para o uso em 
água salgada. Relação de recolhimento: 8.0:1. 10 Rolamentos: 9 S A-RB® + 1 
de esfera de aço. Peso: 145g.  Sistema de engrenagens X-SHIP.  Sistema de 
freio de 8 pontos SVS finesse. Capacidade de linha: PE 1/200mts - 1.5/150mts 
- 2/100mts. Drag: 3,5 kg. Fabricado no Japão.
Disponível na www.serrapesca.com.br

 Nas melhores lojas do ramo.

Medidor de linha MS -LC05

Clorin Tabs Pastilhas Purificadoras de Água

• Rotação da tela 180°
• Botão seletor de unidade (metros, pés)
• Presilha para prender na vara
• Botão memória

Clorin é um poderoso potabilizador a base de cloro orgânico cujo principio ativo é o 
dicloroisocianurato de sódio , elaborado para tratamento de água para consumo humano, 
eliminando os microorganismos causadores das doenças de veiculação hidrica. 

Isca Jackall Bros. Squad Minnow 65

Carretilha Penn Rival 30 LW/LWLH
Uma das marcas de maior credibilidade no ramo da pesca, traz a nova série RIVAL. Sem 

sombra de dúvidas o melhor custo x benefício da categoria...você vai se surpreender 
com a qualidade. Peso: 624 g. Relação de recolhimento: 3:9.1. Capacidade de 
linha: 0.54 ~ 340m / 0.61 ~ 260m. Disponível nas manivelas direita e esquerda.

A isca Squad Minnow 65 é fabricada pela Jackall Bross, consagrada marca 
Japonesa. Produzida em ABS e com pinturas especiais, trabalha na meia-
água tipo suspending, que mesmo quando parada se mantém na mesma 
profundidade facilitando a captura naqueles dias em que o peixe esta bem 
manhoso.  Tamanho: 6,5 cm. Peso: 5,8 gramas. Ação: Meia-água suspending. 
Fabricada no Japão. Várias cores. 
Na www.pescapinheiros.com.br

Na www.reidapesca.com.br

Na www.oboto.com.br              

Nas melhores lojas do ramo                                
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Amigos, este ano, novamente escolhemos o pesqueiro Três Lagoas para a matéria 
da edição de encerramento do ano. Muito conceituado no interior, sempre nos 
proporcionou memoráveis pescarias.

POR NELSON CHIBA

Só para lembrar, o Pesqueiro Três Lagoas  fica no município de Arthur Nogueira, vizinho de 
Holambra, próximo de Campinas. Os caminhos para se chegar lá são através de rodovias boas, 
bem sinalizadas, o que proporciona uma viagem tranquila e até rápida, sem transtornos.

Um fato importante que gostaria de comentar é que o interior assimilou muito bem o ne-
gócio de pesqueiros, e hoje temos muitos que estão em evolução, investindo para se torna-

rem pontos de referência nos municípios. Virou um grande empreendimento de lazer.
Juntamente com essa evolução, vêm os pescadores, cada vez mais preparados e especializados. Con-

fesso que isso sempre foi um sonho, em ver essa situação. Os pesqueiros são as grandes escolas de pesca, 
além do lazer, do passeio, do conforto e da disponibilidade de grandes peixes para serem pescados. Em 
outras épocas, teríamos que viajar para o Amazonas e outros estados da região para ter essas capturas. 

Hoje com um pouco de conhecimento e uma tralha adequada, basta dar um pulo num pesquei-

ro bem estruturado e conquistar um 
grande troféu. E o custo de um dia no 
pesqueiro não dá nem 10% do custo de 
uma viagem para a Amazônia.  Significa 
que se eu quiser, posso ir várias vezes no 
mês, num pesqueiro e pegar uma gran-
de Pirarara, um grande Tambacu, uma 
grande Pincachara ou um grande Tucu-
naré.Basta se especializar.

Tá certo que muitas pessoas vão di-
zer que o cenário é diferente, mas a bri-
ga com o peixe dentro da água é bem 
similar. É muita emoção e isso não tem 
preço. Também, muitas pessoas que não 
tem condições financeiras de fazer uma 
viajem para a Amazônia, podem experimentar essa emoção num pesqueiro bem estruturado como o Três 
Lagoas. Veja como a ideia do pesqueiro é algo sensacional. Ainda vejo lá no futuro, os pescadores acostu-
marem com o conforto dos pesqueiros e deixarem os nossos rios em paz, aumentando assim as chances 
das espécies nativas continuarem na natureza, sem depredação. Quando a gente aprende, a gente cuida.

Uma referência na pesca de grandes peixes no interior de São Paulo.

PESQUEIRO

Pesqueiro Três Lagoas
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Mas também quero deixar claro que ir numa 
pescaria na Amazônia,é muito bom. Quem pode, 
deve pelo menos uma vez na vida ir conhecer essa 
riqueza que é nossa. Que é do Brasil. Melhor ainda 
se o pescador for treinado em pesqueiros. Chegan-
do lá, já é meio caminho andado para capturar os 
exemplares selvagens por saber manipular as tra-
lhas e ter a consciência da pesca esportiva.

Assim depois desse discurso, gostaria de dizer 
que nessa pesca, tivemos como convidados, dois 
pescadores do interior, já com experiência em pescar 
na região. Trata-se do Reginaldo da Rota Fishing e do 
Felipe “Tripa” de Campinas. São amigos do Jean da 
AmentalFishing e pescam juntos há algum tempo.

O Reginaldo tem a preferência de sempre ir em 
busca dos grandes exemplares. Não importa se vai 
pescar só um exemplar. O que importa é que seja um 
grande troféu. No Três Lagoas, focou na pesca das Pi-
rararas. Montou várias varas armadas na margem, na 
frente do restaurante. Equipamentos médio/pesados 
com carretilhas de perfil alto ou redondo, linhas de 
nylon 0,60 mm ou mais, e como isca a cabeça de Tilá-
pia cortada ao meio, ou dividindo em dois. Os anzóis 
não eram muito grandes. Acho que 7/0 foram sufi-
cientes para as Pirararas. Algumas ações frustradas du-
rante o dia, masmesmo assim, o Reginaldo conseguiu 
capturar belas Pirararas, Tambas gigantes e um belo 
Dourado. Troféus de respeito. Parabéns Reginaldo.

O Felipe, focou na pesca de Tambas, mas também 
deixou algumas varas armadas para as Pirararas. E no 
final foi quem pescou a maior diversidade de espécie. 
Fisgou Tambas, Pirararas, grandes Pacus e dois belos 
Tucunarés. O garoto não é fácil. Muito bom pescador. 
Usou iscas naturais variadas como filé de Tilápia, de 
Pacu e Lesma. Cabe aqui uma observação em que o 
Jean pegou um Pacu de quase 3 kg, acho que pesca-
do pelo Yamada, mandou pesar e comprou o peixe 
do pesqueiro. Depois cortou o peixe em filés ou iscas 
para a pesca das Pirararas e Tambas. 

O Ricardo Yamada, mantendo a tradição, dedi-
cou desde cedo à pesca dos redondos. Sem dúvida 
foi o pescador que teve o maior número de captu-
ras. Grandes Tambas e grande Pacus aos montes. Na 
pesca dele, usou boia cevadeira, chicote longo, boia 
sinalizadora e na meia água, com isca de ração fura-
dinha. Seguindo a nova tendência, usa anzóis peque-
nos, acho que é o modelo Chinú nº 2. É mortal. Quase 
o dia todo puxando peixes. É o Ricardo Yamada hon-
rando o talento de campeão. Assim ficou fácil, fazer a 
matéria com muitos peixes. Obrigado Yamada.
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O ultralight da AmentalFishing trazendo no-
vos conceitos na pesca.

O Jean, desde cedo, dedicou-se somente à pesca 
do ultralight. Ultimamente ele tem superado desa-
fios de pescar peixes gigantes com o ultralight. Tem 
viajado pelo Brasil, em busca de feitos que ninguém 
conseguiu até agora. E o melhor, é que tem conse-
guido realizar seus desafios com muito sucesso. 

Isso envolve muita técnica, conhecimento da 
tralha, saber a conduta de cada peixe e como pes-
cá-los e como manipulá-los depois das capturas. O 
bom é que, tudo é documentado através de vídeos 
que ele publica no canal do YouTube – “Jean Amen-
tal”. Então não dá pra dizer que é mentira. Muito 
pelo contrário, é um orgulho para nós pescadores 
brasileiros, ter alguém bem arrojado e abusado pro-
vando que o talento vence muitas barreiras. Se fos-
se nos EUA, estariam gritando que seria o melhor 
pescador do mundo ou criando uma série de pesca 
impossível. Mas como estamos aqui no Brasil, peço 
que valorizem um talento nosso. Acho que o Jean 
está tentando, como eu, evoluir um pouco o nível 
da pesca aqui em nosso querido País.São técnicas 
novas e nossa. Talvez não seja muito, mas é uma 
contribuição positiva para o nosso crescimento téc-
nico na pesca.  Assim, além da curiosidade, todos 
ganham com mais conhecimento. Acessem o canal 
do YouTube do Jean e prestigiem ele. É logico que 
ele vende alguns materiais de pesca, bem projeta-
dos, justamente para custear seus projetos de pes-
ca. Grande Jean.

Nessa matéria, não negando o que estou dizen-
do, lá foi o Jean fazer mais alguns milagres. Pescou 
uma Pincachara gigante que depois de uma boa luta, 
foi pra foto. E novamente fisgou uma Pirarara de 20 
kg com o seu material subdimensionado de pesca. 
Também pescou mais alguns peixes como uma Car-
pa Húngara que é uma das grandes paixões do Jean. 
Tudo isso com a tralha do ultralight. Linha de nylon 
0,24 mm, anzóis pequenos como um Maruseigo nº 
16, varas de pescar Tilápias, customizadas para uso 
com um micro molinete. Sim, o micromolinete foi 
um modelo top da Penn. Como isca usou suas mas-
sas Amendoloco e a Ratazana Maturada. 

Para os adeptos do ultralight, vou relacio-
nar o material que o Jean usou nessa pescaria: 
Varas Amental Fishing modelo Pro, molinetes 
Penn Battle tamanho 1.000, linha monofilamen-
to Owner 0,24 mm, cadeira Specialist com bag, 
mochila Amental modelo Super 53, suporte de 
vara modelo Rotor Amental, camisa UV50 mo-
delo Ultralight e boné Amental. A Pincachara 
ele pescou com a massa Ratazana Maturada e a 
Pirarara e Carpa com a Amendoloco. Todos es-
ses materiais estão à venda. Basta acessar o site 
www.amentalfishing.com.br .
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Lembro que um feito assim, só é possível num 
pesqueiro que dá condições para isso. O Três Lago-
as, além da tradição de investir em peixes diferen-
ciados, mantém a estrutura sempre na mais perfeita 
ordem. Só assim é possível cativar e fidelizar pesca-
dores e se destacar entre os pesqueiros da região.

Complementando, o Sérgio não estava presen-
te no dia de nossa pesca. Teve que ausentar por 

motivo de viagem. Então fomos atendidos pelo Sr. 
Renato e a Dona Rita que normalmente gerenciam 
o pesqueiro. Tivemos uma recepção muito aten-
ciosa e como sempre um almoço muito gostoso, 
preparado com muito carinho pela Dona Rita, e 
servido nas dependências do restaurante, debaixo 
de uma mangueira cheios de frutos amadurecen-
do. Muito especial.

O dia em que o destino 
conspira contra o pescador.

Amigos, gostaria de tocar 
nesse assunto porque é uma 
realidade. É comum, nós pes-
cadores, sairmos para pescar 
e com o conhecimento que 
temos, fazer uma pescaria 
com diversas capturas na 
mais perfeita tranquilidade. 
Mas às vezes nos deparamos 
com situações inusitadas. É 
o dia da lição. Tá certo que 
minha função é realizar a 
matéria, mas também sou 
pescador. Como de rotina, 
acompanhei a pescaria de 
todos, mas, e a minha? Desde cedo parece que não era o dia. Usei todas as técnicas usuais, mudei de 
lugar, tive muitas ações, mas não consegui tirar um exemplar da água. Vejam que o pesqueiro Três 
Lagoas sempre foi um pesqueiro que me proporcionou lembranças memoráveis com muitas capturas.
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Em breve no nosso portal www.fishingnews.com.br, mais fotos e informações desta matéria.

Refletindo no final do dia, entendi que era uma lição de humildade. Não existe o pescador bonzão. 
Não importa o talento e o conhecimento que temos, mas sempre vai haver um dia que Deus vai nos 
fazer lembrar que não somos perfeitos. Erramos. E nesse dia acho que errei bastante. Então fica aqui 
um lembrete que isso pode acontecer em nossa vida. Temos que 
ter a humildade de saber que sempre estamos aprendendo e 
na pesca é assim. Depois de um fracasso, é mais fácil e valoroso 
conquistar uma vitória. Em tempo, tirei uma foto com um Pacu 
que foi o Yamada que pescou. Mais por brincadeira e gozação. 
Assim se revela um outro valor inestimável da pesca.É a amizade 
entre nós pescadores. Quem tem amigos pescadores, sempre 
vai ter boas lembranças para enriquecer a bagagem da vida.

Finalizando a matéria, gostaria de dizer que foi uma pesca-
ria muito especial em todos os aspectos, com muitos peixes 
capturados, com a colaboração de grandes pescadores do in-
terior, que se especializaram em pescar em pesqueiros, aumen-
tando muito o horizonte da pesca em todo o País. Obrigado ao 
Reginaldo ao Felipe. E também ao Jean e ao Ricardo Yamada. 
Equipe top para essa pescaria.

Gostaria de agradecer o Sérgio e a Patrice, mesmo ausentes, 
ao Sr. Renato e a Dona Rita por fazer valer a pena ir passar o dia 
e constatar que o Três Lagoas continua cada dia melhor para 
receber os pescadores. Muito sucesso para vocês.

Aos amigos leitores e pescadores, como sendo a edição 
de abertura, desejo tudo de melhor nesse inicio de ano, com 
um Feliz  Ano Novo. Acho que merecemos, depois de tanta 
infelicidade na história de nosso País. Que no ano de 2019 
possamos ir pescar com a consciência mais tranquila, muitos 
empregos para todos que precisam e uma caminhada produ-
tiva e feliz.

Um grande abraço a todos.

Nelson Chiba
Pro Staff da Fishing News e
pescador de pesqueiros.
11 9 8289-7565 (whatsapp)
nelsonchibapesca@gmail.com
YouTube: Nelson Chiba 

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
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Os grandes Robalos de

N os últimos três anos temos 
ido constantemente e, quase 
sempre,utilizando a técnica do 
jighead com camarões artificiais!  
Vez ou outra usamos um plug de 

superfície para ver o estouro dos xaréus, cara-
paus, xaréus olhudo, entre outros.

Quase sempre vamos atrás dos robalos, já 
capturamos muitos pevas com uma infinidade 
de tamanhos (ou “cambira”, como eles chamam 
lá), já demos na cara dos ”flechões” – meu recor-
de é um de 18 quilos (108 cm até o vértice da 
cauda, 113 no total) - uma maravilha de peixe.

Comparando essas várias ocasiões em que 
pescamos em Paraty, esta ultima viagem foi, 
sem duvida nenhuma, inesquecível - excepcio-
nal! Agendamos dois dias de pescaria com o 
guia Rafael Marcatto. Nossa equipe estava com-
posta por Lusca Pacheco, Eric Andersen, eu e o 
Guia Rafael Marcatto.

No primeiro dia saímos da Marina Cais de 
Pedra no meio da manhã, tarde pelos padrões 
de pescaria, pois viajamos de São Paulo direto 
até Paraty. Nosso guia navegou poucos minu-
tos, parou o barco sobre um parcel e disse que 
naquele ponto tinham saídos alguns robalões 
em dias anteriores.

Fomos conferir iscando no jigheads cama-
rões artificiais vermelhos ou bronze como sem-
pre – alias é interessante essa alta produtivida-
de nas ações com essas cores!

Nos primeiros arremessos Eric engatou nos-
so primeiro peixe, uma pequenina cocoroca, 
obviamente que aproveitamos para começar 
as gozações, afinal, pescaria sem tirar “um sarri-
nho” da cara dos amigos não é pescaria!

Eu isquei na minha vara Flexfort de 11 lbs da 
BRAVA for Fishing um camarão com 9 cm cor 
bronze e com chumbo de 12 gramas usando 
uma técnica diferente de “ring”, fora do padrão 
usual do jighead, na qual tenho tido bastante 
sucesso.

No quarto arremesso senti o famoso “TUM” - 
a sugada do robalão!   Não deu outra, a primeira 
corrida foi maravilhosa.  Percebemos que era o 
bichão dando as caras. Entre as recolhidas, as 
tomadas de linha e as manobras do Marcatto,o 
peixe apareceu e mostrou ser um de bom por-
te. Uns dez minutos depois o passaguá foi para 
água e o peixão embarcado. Não pesamos, mas 
deu pra ver que era um peixe com dois dígitos, 
talvez entre 12 quilos a 15 quilos.  Bichão solto 
na água e muita alegria a bordo por mais um 
troféu fotografado! 

POR GILBERTO REBANE

Logo depois foi a vez do Eric fazer o seu show. Usando 
um camarão de 12 cm o robalão não resistiu ao trabalho da 
isca e “TUM”. 

Depois de mais tomadas de linhas, recolhimentos e di-
versos comentários, outra maravilha de robalão a bordo! 

Eric acha que pode ser sido o recorde dele. Não pesamos, 
mas era um bichão com mais de 12 quilos com certeza!  

Caros leitores pescamos várias vezes na Costa Verde do Rio de Janeiro, região de 
Angra dos Reis e Paraty.   

Primeiro robalão do dia.

Paraty-RJ
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Ai começou a batalha e a grande dúvida, 
uma vara leve, linha fina, anzol 3/0 e líder 35 lbs 
de fluorcarbono para enfrentar esse bichão? 
Será que vai dar? 

Entre idas e vindas do peixe todos pergunta-
vam que bicho será esse?  Robalão? 

Ele não subia.  Eu recolhia a linha e ele voltava 
a tomar mais 20 metros. O tempo ia passando e 
nada de ver o peixe. Aproximadamente 40 mi-
nutos depois Eric viu de longe e falou que peixe 
era “meio avermelhado”, pronto, começou outra 
fase de adivinhação: caranha, bijupirá?

Tempos depois conseguimos ver o bicho, ele 
resolveu dar o ar da graça na superfície, um belo 
bijupirá despontou. Gritaria geral a bordo! Eu 
nunca tinha pegado um deste porte. Que força e 
resistência descomunal tem esse peixe!

Há uns dois meses tinha somente visto um 
dos grandes em Angra dos Reis, mas esse estava 
na ponta da linha, na minha vara Flexfort de 11 

libras e mostrava que não iria desistir tão fácil. 
Para resumir, foram duas horas de briga, com 
inúmeros movimentos de vai e vem de linha, 
o peixe olhava para o barco e descia 10, 15, 20 
metros. Depois de duas horas todos estávamos 
exaustos, eu pelo trabalho, o peixe pelo esforço, 
o Eric e Lusca de tanto esperar e sem consegui-
rem pescar. 

Sem falar do barco, que deslocou dois quilô-
metros do ponto da captura. A bateria do motor 
elétrico começou a baixar, Marcatto teve que 
usar o motor de popa para perseguir o bruto.

Passado esse tempo chegou a vez do Guia 
Marcatto usar o passagua e embarcar o belo 
bijupirá. Quantos quilos?  Não sei. Sei que ba-
lança só ia até os 14 quilos. Quando pesamos 
chegou até lá a parou. 15, 18, 20 quilos? Não 
importa. 

Filmamos, fotografamos e soltamos o bruto.  
Esse merecia retornar para a vida! 

Tivemos que calar a nossa boca, 
acabou a gozação da “cocoroquinha”!

O que mais nos chamou a aten-
ção neste momento foi a saúde dos 
peixes, fortes, gordos e lindos! Insis-
timos no ponto mais um tempo, mas 
os peixes não deram o ar da graça. 
Marcatto mandou recolher as linhas 
e fomos para outros pontos.

Pegamos alguns pevas, badeji-
nho e o Lusca pegou um belo galo 
de penacho! 

E eu um “enorme” Porquinho.  Como 
pode um bicho querer atacar uma isca 
do tamanho dele? Ou foi enroscado? 

Como eu já disse, esse dia foi excepcional! Num novo ponto Eric capturou um Peixe Galo e logo 
depois encontrou um cardume de olho-de-cão.

Com a minha vara Flexfort de 11 libras e quis brincar com os “vermelhos zoiudos”. Peguei um, 
dois, no terceiro, pela batida, parecia outro Peixe Galo, mas escapou. Deixei o camarão correr e, de 
repente, um “TUM”!  Fisguei. 

A primeira corrida foi assustadora, tomou mais da metade do carretel com a PE#2 e agitou a 
equipe toda! Gritei pro Marcatto, ele acelerou o motor elétrico atrás do bruto.

Lusca e seu Peixe Galo de Penacho.

Peixão fotografado e liberado para a vida, mais alegria a bordo!
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Depois desta batalha retornamos ao ponto onde capturamos o bijupira, mas um “ventinho” co-
meçou a dificultar a nossa pescaria. Fomos para perto da costa, na busca de lugares mais abriga-
dos, mas não deu para continuar, tivemos que desembarcar e esperar pelo dia seguinte.

No dia seguinte saímos mais cedo e voltamos ao ponto dos robalões. Agora foi a vez do Lusca mos-
trar para que veio. Logo de cara fisgou um belo robalão, dos grandes, mas o líder de 50 libras não foi o 
suficiente para aguentar a serra da boca do bicho – puiu, arrebentou.  Frustração geral! 

Minutos depois foi a vez de outro robalo flecha abocanhar a isca do Lusca. Esse veio para as 
fotos. Lindo peixe! Foi filmado, fotografado e solto. 

Voltamos aos trabalhos no mesmo ponto. Lusca, 
novamente ferrou outro bruto que tomou muita li-
nha, mas estourou no líder. Achamos que pode ter 
passado numa pedra! Quem sabe? Depois foi a vez de 
um lindo Pevão abocanhar o novo camarão vermelho. 

No mesmo point, Eric capturou mais um “flechi-
nha”, um “pevão”, uma pescada e mais uma “cocoroca”! 

Guia Marcatto e o troféu.

Lusca e seu RobaloFlecha de 6 quilos.

FlechinhaQue bela disputa com o bijupira!
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Gilberto Rebane
Gilberto.rebane@bravapesca.com.br

Continuamos a busca, pinchamos em outros lugares, mas o vento começou a dar sinais de que che-
garia mais cedo.  Arriscamos para um parcel mais distante. Lá o Eric resolveu sair na foto.   

Marcatto viu uma prejereba nadando na superfície e apontou a direção. Eric num arremesso preci-
so jogou o camarão artificial a um metro na frente do peixe a isca afundou e a prejereba foi atrás,  ba-
teu, fisgou, escapou, Eric continuou a trabalhar e ela voltou a dar outro bote.  Bela fisgada, lindo lance! 

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

Pevão Pescada

Eric e a sua prejereba “boiada”.

Expulsos pelo vento, seguimos o lema “segu-
rança em primeiro lugar”. Fomos até perto da cos-
ta em lugares mais abrigados, capturamos roba-
los peva, agulhão, pescada, ubarana, entre outros 
– uma bela diversidade! O vento veio apertando, 
mais forte, tivemos que desembarcar mais cedo.
Nessa ocasião já “estávamos pescados”!

Posso dizer que já fizemos pescaria melhores 
quando se compara pela quantidade de peixes, 
mas desta vez a qualidade bateu a quantidade. 

As ações com os lindíssimos robalos flecha, o bi-
jupirá e a prejereba fizeram os dois dias serem 
inesquecíveis.

Na volta viemos conversando pelas horas gas-
tas no trabalho com o bijupirá, a cocoroca do Eric, 
o meu porquinho, o estouros nas linhas do Lusca 
e elogiando o trabalho do Guia Marcatto.

Missão cumprida! Estamos esperando a próxima!
Querendo pescar entrem em contato com:
-Guia Rafael Marcatto:  (24) 99858-9067
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Pescaria  dos Bocudos da

Amazônia
POR FÁBIO HUMBERTO (FABINHO)

AVENTURA

E sse barco hotel tem um dos “cala-
dos” (altura do casco) mais baixos 
da sua categoria, apenas 0,70cm, 
facilitando assim a subida nas ca-
beceiras dos afluentes, lugar onde 

muito poucos conseguem  chegar e claro a mo-
rada dos gigantes amazônicos. 

Pousamos na cidade de Barcelos no sábado 
pela manhã e nos encaminhamos direto para o 
Barco que já estava a nossa espera. Começamos 
a navegar por volta das 12:00, logo após o almo-
ço começamos com aquela ansiedade de ajeitar 

as tralhas pra esticar as linhas!!
Depois de algumas horas de navegação, che-

gamos perto da boca de um afluente muito co-
nhecido pelos  grandes tucunarés , RIO CUIUNI. 

Nosso comandante Sr. Eurico já ajeita todas 
as lanchas para o inicio da nossa pescaria, todos 
BASSTRACKER com motorização 60HP Mercury. 

Começamos assim nossa primeira tarde de 
pescaria, com muitas ações e alguns peixes de 
médio porte. 

Mais uma pescaria marcada para região de Barcelos –AM, dessa vez com um barco hotel com 
uma nova proposta em serviço e atendimento para o pescador esportivo BARCO SUPER AÇU.

Barco super Açu (08 pescadores, 4 camarotes)

Fabinho e o primeiro duble da semana! Guia Messias e Fabinho (Rei da Pesca) com um tucunaré Açu.

Barco Super Açu e barco de apoio para (tripulação, 
alimentos e combustível) basstracker ao lado.
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No decorrer dos outros dias de pesca per-
cebemos que o Rio esta “secando” muito (bai-
xando o nível da água) e tomamos a decisão 
de subir o mais breve possível até uma região 
conhecida como “pista” quase no entronca-
mento com um rio chamado RIO ALEGRIA.

Decisão muito acertada, onde fizemos 3 
dias de pesca realmente “perfeitos” muita 
ação de peixes grandes, e claro com muitas 
garatéias abertas e linhas estouradas.

E eles atacando de verdade! Mais um tucuna capturado e solto.

Arimateia e um tucunaré Açu. Sr Alfio e mais um Açu na isca de hélice!

André e seu tucunaré Açu. Dr Cesar e um Açu, porrada na hélice!!

Luiz Trindade também capturou o 
seu  tucunaré. Dr cesar e o macetão da Amazônia! Torpedo,brigador das águas de 

Barcelos  81cm  de emoção pura!
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Importante salientar que todas as lanchas do 
Barco possuem regua (IGFA) e alicate boga grip 
original devidamente aferido, portanto na cap-
tura daquele exemplar que pode se tornar um 
(RECORDE) eles tem tudo para que o pescador 

consiga homologar essse recorde. 
Não posso deixar de lembrar nosso almoço 

na praia que realmente foi fantástico, atendi-
mento perfeito e aquela cerveja gelada para re-
bater o calor. 

Cleber Formiga com mais um bocudo!

Atenção especial; mesas e guarda sol instalados dentro da 
água na praia!

Aquele tira gosto na chegada não pode faltar!

Cerveja, praia, pescaria (tudo no mesmo lugar)

Peixe devidamente medido e solto (detalhe do boga e da 
régua IGFA).

Na noite do nosso ultimo dia de pesca o Barco Super Açu 
oferece um  jantar especial conhecido como “Luau” onde a 
cozinheira prepara um churrasco recheado de carnes no-
bres e muito peixe assado (tambaqui, pirarucu, matrinxã en-
tre outros peixes típicos). 

Para embarcar nessa verdadeira aventura da pesca espor-
tiva e claro pescar em “alta performance” nas águas do Rio 
negro partindo de Barcelos – AM contate a melhor estrutura 
que existe hoje em operação!

Parabéns aos amigos Alex Perez  e  Marcelo Pinhel pela 
operação pensada de pescador para pescador.

Todos os peixes dessa matéria foram devidamente soltos 
após as fotos, pratique o pesque e solte sempre. Incentive a 
soltura do tucunaré. 

Contato para datas:
REI DA PESCA
Fábinho: (11) 95420-5555
Alex Perez: (11)  98339-0800
Marcelo Pinhel: (11)  98389-4361

Fábio Humberto (Fabinho)

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

Demos início a viagem aqui onde 
moramos e seguimos rumo a Foz 
do Iguaçu, uma paradinha por lá, na 
terra das Cataratas magníficas, e se-
guimos adiante.

O destino final foi Paso de La Patria, província de 
Corrientes, mais precisamente no Hotel Cassino Con-
dado, onde está a estrutura de pesca, Pedrinho Pesca, 
como o nome já diz. Um lugar muitíssimo agradável. 
O hotel é aconchegante, com uma vista linda e para 
aqueles que gostam de um bom entretenimento, 
tem um cassino em seu interior.

O Pedrinho é quem cuida de toda a estrutura de 
pesca, excelente, diga-se de passagem. As embarca-
ções são muito boas, assim como os guias de pesca. 
Comida e bebidas deliciosas, funcionários presta-
tivos e atenciosos. Resumindo,para que possamos 
embarcar na nossa pescaria, é show !!!

Pontos rápidos a serem destacados antes de nos 
prepararmos para colocar a mão na massa na busca 
dos gigantes: frio de 5º graus no inverno argentino, ne-
blina vagarosa e ainda um pouco de vento, só para nos 

lembrar de que nada pode ser tão fácil assim hahaha.
Nós chegamos em um belo final de tarde, com 

um pôr do Sol de tirar o fôlego, que deixou todo o 
grande Rio Paraná dourado, e a vista do hotel é privi-
legiada. Porém muito frio, e eu particularmente não 
gosto de temperaturas baixas maaaas para uma boa 
pescaria, vale qualquer negócio não é mesmo? 

Na noite da chegada, como é o costume, fomos 
nos informar sobre as notícias de peixe, e como já era 
esperado, todos estavam satisfeitos com os seus tro-
féus. No hotel mesmo tem uma pequena loja de pes-
ca, lá nos abastecemos de algumas coisas para com-
pletar nossa tralha- aqui vale uma observação bem 
legal: o s guias de pesca fornecem tralhas montadas, 
quantas forem necessárias de acordo o número de 
tripulantes em cada lancha de pesca, e caso aconte-
ça algum dano ou perda delas, os turistas se respon-
sabilizam pelo prejuízo.

Dormimos animados para o dia seguinte. 
Acordamos com um frio de rachar, muita nebli-
na e muita vontade de um dourado grandão na 
ponta da linha.

O ouro de Los  Hermanos
Ahhh amigos pescadores, com esse título eu já dei uma super dica de onde foi a pescaria 
que vou contar nessa edição né ?! Pois sim, na nossa vizinha Argentina. Eu nunca tinha 
pescado lá, mas com toda certeza queria muito um dos dourados gigantes e também os 
enoooormes surubins que moram no Rio Paraná. Mais uma vez em família, fomos nós !! 

Nos encasacamos, abastecemos de vinho, alongamos os 
braços hahaha e embarcamos. A neblina era tanta que tivemos 
que esperar um tempo para sairmos navegar.

Fomos apresentados ao nosso guia de pesca, que se chama Pitu 
e ele nos disse para que não deixássemos o frio nos desanimar por-
que íamos fazer força, com certeza !!!

A pescaria lá, para quem não conhece, funciona assim: varas 
de aproximadamente 30-40 libras, linhas multifilamento 40mm 
e iscas artificiais (as mais usadas são as chamadas Cucu, de fabri-
cação própria argentina, confeccionadas a mão e feitas de po-
liuretano). As linhas são soltas na água, aproximadamente meio 
carretel e com a carretilha destravada, a embarcação segue em 
movimento. O famoso corrico, na linguagem popular da pesca.

Feito isso, o mais indicado é se posicionar bem no assento e se 
preparar para a pancada !!! 

Essa região é a terra dos dourados. Vocês podem estar se per-
guntando como que pode ter ataque de algum peixe em uma 
temperatura dessa né? Já que os peixes são animais de sangue frio, 
e, ao contrário de nós, se alimentam para se manter assim.

POR MARIA BEATRIZ CORDEIRO (DIDI)
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Os dourados são peixes de natureza muito vo-
raz, e são menos afetados por baixas temperatu-
ras, do que os peixes de couro, por exemplo, e por 
isso mesmo com um frio de rachar eles continuam 
se alimentando.

No verão, com toda certeza, a pescaria é muito 
mais farta do que na época que escolhemos ir, po-
rém é justamente nela a temporada dos gigantes-
cos surubins, e por isso optamos por ir no inverno.

E aqui entra uma contradição: no inverno a pis-
cosidade dos bocudões gigantes aumenta. Mas 
eles não abocanham, não atacam a isca como os 
dourados.Então como é possível pegá-los? Eis um 
detalhe importante da minha experiência, que eu 
não gostei !!!

Estão lembrados como é a pescaria né? No corri-
co, com as famosas Cucus, que são predominante-
mente iscas de fundo (existem também as de meia 
água e subsuperfície, porém não são usadas para a 
pesca dos gigantes pintados).  Pois bem. Os surubins 
são peixes de couro, logo tem o hábito de estarem 
sempre ao fundo. E é aí que eles são fisgados. A isca 
vem em movimento bem rente ao chão, trabalhada 
junto com o motor e a garatéia prega neles. 

Particularmente não gostei da pescaria de suru-
bins na região que fui, e também não tive a sorte de 
ter nenhum deles na ponta da linha.

Vou explicar porque não gostei. Para mim o ato 
de pescar reúne algumas coisas, dentre elas: arre-
messo, espera e ataque do peixe. Uma pescaria em 
que quase que acidentalmente o meu anzol, no caso 
a minha garatéia, prega em um peixe que está na-
dando rente ao fundo, uma das premissas da emo-
ção de pescar, se perdeu. O que vocês acham? Para 

vocês seria igualmente prazeroso pegar um desses 
gigantes assim?

Em outra época e em outros pontos de pesca da 
região, é feita a pescaria deles com as morenitas (tu-
viras), quero voltar lá para tentar a sorte dessa forma. 
Uma pescaria que combina mais comigo, eu acho. 
Requer mais paciência, porém para mim, um dos 
maiores gostos da pescaria é sentir a bela batida de 
um bom peixe de couro !!!

Agora vamos voltar a pescaria dos dourados, 
que por sinal, foram os únicos que deram as caras 
para mim por lá ... acho que eu estava com o pé 
frio demais rs

É gostosa a sensação de vir corricando, e saber 
que a qualquer momento você pode ter um ver-
dadeiro rei do rio engatado na sua linha. Digamos 
que é uma adrenalina constante, e quando ele 
bate, aaah amigos.... A pancada é de um verdadei-
ro king !!!

O meu pé estava frio mesmo, e em 3 dias de 
pesca, só tirei um deles da água. Porém bati o meu 
recorde pessoal de dourados, foi emocionante, eu 
nem acreditava no tamanho dele.

A sorte apareceu para mim logo na primeira ma-
nhã de pesca, na realidade na nossa primeira corri-
cada, tivemos belas batidas nas três varas. Para mim, 
para o meu pai e para minha mãe, porém não tivemos 
êxito de briga. Mas seguimos persistentes, trocamos 
de ponto.... E continuamos com o nosso corrico.

Algum tempo depois, confesso que eu estava um 
pouco distraída porque as vezes cansa de segurar a 
vara tensionada com a pressão da água, mas de re-

pente uma pancada. Pitu rápido e 
atento, diminuiu o motor e gritou: 
“é ele, é ele”. Eu levantei, passei para 
a proa e a briga começou. Tudo isso 
acontece em questão de segundos 
e a adrenalina é muito grande, uma 
delícia !!

Logo no começo do nosso emba-
te, ele me deu de presente três saltos 
lindos, não é à toa que ele é o rei do 
rio !!! Que peixe fantástico.

As águas do rio Paraná, para 
olharmos por cima parecem tranqui-
las, porém sua correnteza é vagarosa. 
Isso é um plus na briga com os dou-
rados, que nadam com facilidade nelas.

Após alguns minutos de briga eu trouxe ele para nós, que peixe liindoo !! Uma coloração maravilhosa ee-
eee meu recorde !! Fiquei muuuito feliz.

Fizemos a soltura, na Argentina a preservação é um show, eles valorizam muito sua natureza, daí vem o 
tamanho dos peixes que estão no quintal de Los Hermanos né !!



40 41

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

Maria Beatriz Cordeiro (Didi)

Dessa vez voltamos a corricar mais animados, tí-
nhamos tido a prova de que apesar do frio, que per-
sistia mesmo com o Sol tendo saído, os dourados 
ainda estavam com fome.

Nas corricadas seguintes só mamãe teve sorte de 
ter a Cucu atacada, mas a garatéia não se firmou e 
não teve briga boa.

Voltamos ao hotel para o almoço e a tarde segui-
mos tentando, mas não tivemos mais ouro pintando 
para nós.

O dia seguinte amanheceu ainda mais frio, mas 
isso não podia ser empecilho e nós partimos para a 
pescaria. Pensamos em pescar outra coisa no segun-
do dia, lá também tem pescaria abundante de gran-
des piaparas.

Meus avós foram em busca delas, mas nós está-
vamos focados nos grandões. O segundo dia reser-
vamos só para os surubins, na busca deles o corrico 
tem que ser feito mais ao meio do rio, no canal na 
realidade, porque é mais fundo.

Infelizmente nossa isca não achou nenhum deles, 
mas na verdade eu ficava um tanto quanto dividida 
entre realizar o meu sonho de pegar um surubim gi-
gante e a mesmo tempo no fundo torcendo para a 
garatéia não enroscar em nenhum deles. Como vo-
cês já perceberam, eu não me simpatizei com o es-
quema de pescaria de surubins por lá. 

Aqui acho legal aproveitar para compartilhar uma 
coisa importante. Nesses anos todos pescando mais 
uma coisa que aprendi foi que, nem todos os lugares 
famosos de pesca ou que você sonha em pescar, vão 

te surpreender maravilhosamente. Como em qual-
quer outro esporte ou desafio, algumas vezes idea-
lizamos um cenário ou um resultado, que na prática 
não tem como ser executado. 

Por exemplo já deve ter acontecido com vocês 
algumas vezes: um amigo ou conhecido comenta 
que tem uma trilha, de difícil acesso e longa, em um 
morro. Mas que quando se chega no ponto mais alto, 
a vista é maravilhosa e compensa todo o caminho. 
Aventureiros que somos, partimos na jornada, mas 
quando chegamos até o tal ponto mais alto, o tempo 
fecha ou o mato cresceu muito e não conseguimos 
apreciar a bela vista. Alguns lugares de pesca, meta-
foricamente falando, acontece a mesma coisa.

Idealizamos uma pescaria, com vários troféus, 
imaginamos uma dinâmica quase perfeita, mas na 
prática o lugar não permite que se assim se faça. E 
comigo nessa experiência foi desse jeito. E isso tam-
bém faz parte da graça da pescaria. Ela sair diferente 
do que era o planejado, seja por condições climáti-
ca adversas, surpresas de última hora, coincidências 
inesperadas. Tudo isso, na verdade, acaba se tornan-
do mais um motivo para voltar ...  Ainda não realizei o 
meu sonho do surubim gigante, por enquaaaanto ... 
porque eu volto !!! ahaha

O nosso último dia por lá foi muito gostoso, meus 
pais fisgaram vários dourados. Eu fiquei só com 
aquele meu único troféu de lembrança na estreia 
argentina, mas já é uma lembrança e tanto !! Fomos 
recebidos para o almoço com um belo churrasco de 
costela de chão, uma delícia. E encerramos a tarde 

com um pôr do Sol tão lindo, mas tão lindo... 
Vocês bem sabem, como já contei aqui, que 

para mim o do Pantanal é inexplicável, mas esse, 
em Paso de La Patria, entrou para a disputa com 
certeza. Veio de presente para encerrar mais uma 
pescaria tão linda nossa !!!

Eu quero voltar para lá, viver a experiência 
de sentir de novo o ouro argentino na ponta da 
linha e ainda realizar o meu sonho de fisgar um 
surubim gigante, deixei alguns deles esperando 
por mim hahaha

Não posso encerrar o meu texto sem dizer o 
mais importante disso: era para nós, aqui no Brasil, 
termos dourados e surubins tão grandes quanto 
os de lá. E porque não temos? Uma resposta igual-
mente simples e triste. Porque não preservamos. 

Infelizmente por aqui, ainda vale muito mais levar 
para casa o cadáver de um troféu do que um belo 
registro de foto desse troféu. 

Você (pescador) tem a alegria de fisgar um 
exemplar, então deve devolvê-lo a vida e dar 
ao seu filho, seu neto, o filho dele ...ou até você 
mesmo,a mesma alegria de voltar lá, e repetir a 
emoção de tê-lo na sua linha !! 

Na minha primeira matéria do ano, gostaria de 
deixar um pedido. Por nós pescadores esportivos: 
que a preservação se torne uma bandeira defendi-
da por todos. Onde existe preservação da nature-
za, existe futuro !!!

Boas entradas para nós e que o ano novo seja 
mais repleto de pescarias, experiências felizes, tro-
féus ainda maiores e mais preservação !!!
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Ilson Viana

Isca: Antena
Peixe: Tambacú

Recanto dos Peixes - SP

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.

 
Mitsuo

Isca: Massa
Peixe: Tilápia

Sol Pescarias - SP

 
Wesley

Isca: Ração Palminho
Peixe: Tambacú
Fazenda Paraná

 
Juliane
Isca: Massa
Peixe: Tambacú
Pesq. Novo Anhanguera - SP

 
Andre
Isca: Anteninha
Peixe: Tambacú
Pesqueiro Takamori's- SP

 
Gustavo Simões
Isca: Frog Artesanal
Peixe: Traíra
Serro - MG

 
Yasminie Dejavite
Isca: Salsicha
Peixe: Pintado
Parque Maeda - Itu

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

 
Mateus Meyer

Isca: Calabresa
Peixe: Tambacú

Pesqueiro 3 Lagoas - SP

 
Roberto Junior

Isca: Ração
Peixe: Tambacú

Pesqueiro Italiano - SP

 
Marcos Roberto

Isca: Peixe Agulha
Peixe: Dourado Mar

Mar do Caribe
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