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Havia muito tempo que minha imaginação levava a essa região, a oportunidade de ter um bom 
exemplar na ponta da linha fazia que a vontade de conhecer estivesse sempre em alta. Daí em 
uma conversa com meu representante no Rio Grande do Norte, Alexandre Cardoso, combinei 

de conhecer o local e acertamos que faríamos uma "pescaria raiz"   utilizando só iscas do inicio da febre da 
pesca com artificiais no Brasil que nos remetem ao fim dos anos 80 e início dos 90. E assim eu Gilson (Lizard 
Fishing) relato esta expedição no  Cunhaú que é uma excelente opção para os pescadores esportivos.

Amigos, sei que nossa revista, hoje, chega em todo o Brasil e também no mundo,através das redes 
sociais. Por isso gostaria de apresentar o pesqueiro Cantareira sobre uma ótica diferente. É o nosso patri-
mônio urbano da pesca. É dentro da cidade de São Paulo. Assim é o pesqueiro mais barato na despesa de 
locomoção. Você pode ir de metrô e ônibus municipal. É o mais bem estruturado com essa característica. É 
conhecido como o pesqueiro que tem os maiores exemplares de Tilápias para se pescar. Normalmente as 
Tilápias pescadas têm de 4 a 5 kg, mas  tem exemplares de 9 kg ou mais. É uma “Tilápiassauro” gigantona.
Foi possível comprovar isso porque fizeram um remanejamento dos peixes entre os lagos e esses exempla-
res gigantes foram recolhidos de um lago para passar para outro.

Na segunda reportagem de pesqueiros , visitamos o tradicional Pesqueiro Takamoris . Um pesqueiro 
que tem um conceito popular, mas nem por isso, deixa de ser um bom pesqueiro. Frequento há muitos 
anos e posso dizer que pode ser inverno, verão ou pode estar frio, quente, morno, com chuva, sem chuva... 
oTaka nunca nega os seus peixes. E é isso que faz do Takamoris um pesqueiro muito amado pelos seus 
frequentadores. No Takamoris, o negócio é quantidade, ação e variedade e isso pudemos comprovar muita 
atividade o dia todo!

Seja em água doce ou salgada, temos em todo o planeta 
uma infinidade de espécies esportivas que alavancam todo 
este mercado mundial, mais uma espécie em especial é res-
ponsável  por mais da metade de toda essa evolução e desen-
volvimento, o famoso Black Bass! E ele esta mais perto do que 
você imagina.

Existe um lugar especial em Piedade, localizado a aproxi-
madamente 140 km da capital no interior de São Paulo onde 
estes peixes vivem em grande quantidade, com muita saúde 
e se reproduzindo todos os anos, a fazenda Kiri. A mais de 20 
anos a fazenda Kiri desenvolve a criação comercial do Black 
Bass, inclusive sendo uma das principais fornecedoras de alevi-
nos e juvenis para vários peixamentos realizados nas represas 
de São Paulo na década de 90.  Confiram essa matéria pelo nos-
so parceiro Leandro Sanches (Namazu).

Vejam também...As aventuras de Beto e Barú por Leandro 
Noritomi e muito mais...

Boas fisgadas e boas pescarias
Equipe Fishingnews  
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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 • MARÇO DE 2019

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

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

Porto de Itajaí - SC

FONTE: DHN

DIA HORA ALT (m)

17
DOM

01:38 1.5

07:24 0.4

13:34 1.2

19:32 0.2

18
SEG

02:15 1.6

07:56 0.3

14:02 1.3

20:11 0.1

19
TER

02:54 1.6

08:28 0.3

14:24 1.4

20:45 0.0

20
QUA

03:24 1.6

09:02 0.2

14:43 1.4

21:21 0.0

21
QUI

03:45 1.5

09:36 0.2

15:02 1.5

21:54 0.1

22 
SEX

03:56 1.4

10:08 0.2

15:24 1.5

22:24 0.2

23
SÁB

04:02 1.3

10:43 0.2

15:56 1.5

22:58 0.3

24
DOM

04:11 1.2

11:15 0.3

16:23 1.4

23:23 0.5

25
SEG

04:24 1.1

11:58 0.4

17:00 1.3

23:51 0.6

26
TER

04:32 1.0

12:45 0.4

17:39 1.1

22:04 0.7

27
QUA

04:24 1.0

10:41 0.7

13:45 0.5

18:32 1.0

22:02 0.8

28
QUI

04:06 0.9

09:00 0.7

11:32 0.8

15:00 0.5

29
SEX

00:56 1.0

08:04 0.7

12:02 0.9

16:23 0.5

30
SÁB

00:49 1.1

07:49 0.7

12:30 1.0

17:32 0.4

31
DOM

00:49 1.2

07:24 0.6

12:58 1.2

18:23 0.3

DIA HORA ALT (m)

16
SÁB

00:17 1.1
06:21 0.5
12:43 0.8
17:41 0.2

17
DOM

01:04 1.2
07:00 0.4
13:21 0.9
18:49 0.1

18
SEG

01:51 1.2
07:28 0.3
13:58 1.0
19:43 0.0

19
TER

02:32 1.2
08:02 0.3
14:23 1.1
20:28 -0.1

20
QUA

03:11 1.2
08:43 0.2
14:36 1.1
21:09 -0.1

21
QUI

03:53 1.1
09:23 0.2
15:00 1.1
21:53 0.0

22 
SEX

03:19 1.0
10:00 0.2
15:23 1.1
22:36 0.1

23
SÁB

03:19 1.0
10:34 0.2
15:38 1.1
23:15 0.2

24
DOM

03:43 1.0
11:08 0.2
16:09 1.1
23:58 0.3

25
SEG

04:02 0.9
11:53 0.2
16:54 1.0

26
TER

00:28 0.5
04:32 0.9
12:39 0.3
17:38 0.9

27
QUA

00:51 0.6
05:04 0.9
13:34 0.4
18:19 0.8
21:51 0.7
23:23 0.7

28
QUI

01:38 0.7
05:32 0.8
14:53 0.4
19:15 0.7
21:39 0.7

29
SEX

00:19 0.8
02:53 0.7
04:58 0.7
16:24 0.4

30
SÁB

00:49 0.8
07:21 0.6
11:39 0.7
17:39 0.3

31
DOM

01:02 0.9
07:24 0.5
12:02 0.8
18:26 0.2

DIA HORA ALT (m)

16
SÁB

06:45 0.4
11:00 1.1
18:53 0.3

17
DOM

00:00 1.4
07:19 0.4
11:56 1.2
19:36 0.2

18
SEG

01:00 1.4
08:02 0.4
12:56 1.2
20:21 0.1

19
TER

01:58 1.5
08:43 0.4
13:53 1.3
21:06 0.0

20
QUA

02:49 1.6
08:58 0.4
14:38 1.5
21:34 0.1

21
QUI

03:41 1.6
08:53 0.4
15:36 1.5
21:17 0.2

22 
SEX

04:17 1.6
08:53 0.3
16:15 1.6
21:02 0.3
23:00 0.4

23
SÁB

00:09 0.3
04:54 1.5
09:04 0.2
16:53 1.6
21:11 0.3
23:21 0.5

24
DOM

00:54 0.5
05:15 1.3
09:38 0.2
17:13 1.5
21:39 0.4

25
SEG

00:21 0.7
00:58 0.7
05:54 1.2
10:02 0.2
17:51 1.4
22:00 0.4

26
TER

02:06 0.9
04:02 0.8
06:21 1.0
10:43 0.3
18:15 1.2
22:28 0.5

27
QUA

02:43 1.1
05:53 0.8
07:49 0.8
12:11 0.4
19:28 1.1
23:19 0.5

28
QUI

03:06 1.2
07:00 0.7
08:56 0.8
13:02 0.4
20:23 1.0

29
SEX

00:23 0.6
03:45 1.2
07:24 0.6
11:02 0.9
16:06 0.5
21:21 1.0

30
SÁB

01:04 0.7
04:21 1.1
08:00 0.5
11:56 1.1
17:38 0.3
22:58 1.1

31
DOM

02:02 0.8
04:53 0.9
08:21 0.5
12:36 1.2
18:23 0.1
23:52 1.3

DIA HORA ALT (m)

17
DOM

00:44 1.1
06:55 0.3
11:34 0.8
18:55 0.0

18
SEG

01:08 1.2
07:38 0.2
12:23 0.9
19:46 0.0

19
TER

01:36 1.2
08:14 0.2
13:04 1.0
20:31 0.0

20
QUA

02:04 1.2
08:55 0.3
13:51 1.1
21:14 0.0

21
QUI

02:40 1.2
09:14 0.3
14:29 1.2
22:02 0.1

22 
SEX

03:10 1.2
07:32 0.3
15:08 1.2
21:04 0.3
22:59 0.3

23
SÁB

03:53 1.1
08:02 0.2
15:53 1.2
20:01 0.3
22:23 0.5

24
DOM

00:12 0.4
04:25 1.0
08:38 0.2
16:29 1.1
20:27 0.3
23:40 0.6

25
SEG

02:01 0.6
05:02 0.9
09:06 0.2
17:06 1.0
20:59 0.3

26
TER

00:29 0.8
03:10 0.6
05:47 0.8
09:51 0.3
17:53 0.9
21:32 0.4

27
QUA

01:10 0.9
04:16 0.6
06:34 0.7
10:31 0.3
18:40 0.8
22:02 0.5

28
QUI

01:53 0.9
05:21 0.5
07:40 0.6
11:19 0.4
13:38 0.5
15:47 0.4
19:51 0.7
22:32 0.6

29
SEX

02:16 0.9
06:08 0.5
09:01 0.6
16:36 0.4
21:25 0.7
23:02 0.7

30
SÁB

02:46 0.8
06:46 0.5
10:25 0.7
17:14 0.3
23:46 0.8

31
DOM

07:04 0.4
11:38 0.8
17:57 0.2

DIA HORA ALT (m)

1 
SEX

00:54 1.1

08:11 0.7

13:04 1.0

18:02 0.3

2
SÁB

01:06 1.2

07:23 0.6

13:28 1.1

18:51 0.2

3
DOM

01:26 1.3

07:23 0.5

13:54 1.3

19:30 0.1

4
SEG

01:54 1.4

07:49 0.4

14:19 1.3

20:09 0.0

5
TER

02:19 1.4

08:19 0.4

14:47 1.4

20:51 0.0

6 
QUA

02:49 1.5

08:53 0.3

15:09 1.4

21:28 0.0

7
QUI

03:11 1.5

09:21 0.3

15:34 1.4

22:04 0.0

8
SEX

03:41 1.4

09:49 0.3

15:58 1.4

22:41 0.1

9
SÁB

04:06 1.4

10:11 0.3

16:21 1.4

23:13 0.2

10
DOM

04:34 1.3

10:38 0.4

16:53 1.3

23:51 0.3

11
SEG

05:02 1.2

11:06 0.4

17:24 1.2

12
TER

00:32 0.4

05:36 1.1

11:49 0.5

18:15 1.1

13
QUA

01:30 0.6

06:08 0.9

12:58 0.6

22:32 1.0

14
QUI

03:00 0.7

07:11 0.8

15:02 0.6

23:54 1.2

15
SEX

05:30 0.6

12:11 0.9

17:51 0.5

16
SÁB

00:51 1.3

06:43 0.5

12:56 1.0

18:49 0.3

DIA HORA ALT (m)

1 
SEX

01:08 0.8
07:11 0.6
12:28 0.7
18:06 0.3

2
SÁB

01:24 0.9
07:38 0.5
12:19 0.8
18:58 0.2

3
DOM

01:58 1.0
07:56 0.4
12:56 1.0
19:36 0.1

4
SEG

02:30 1.0
08:26 0.4
13:34 1.0
20:09 0.0

5
TER

02:49 1.1
08:56 0.3
14:02 1.1
20:51 -0.1

6 
QUA

02:38 1.1
09:15 0.3
14:19 1.1
21:24 -0.1

7
QUI

02:49 1.1
09:36 0.3
14:47 1.2
21:56 0.0

8
SEX

03:02 1.1
10:06 0.3
15:15 1.2
22:23 0.0

9
SÁB

03:23 1.1
10:39 0.3
15:45 1.1
22:56 0.1

10
DOM

03:58 1.1
10:58 0.4
16:08 1.1
23:38 0.2

11
SEG

04:36 1.0
11:30 0.4
16:41 1.0

12
TER

00:19 0.3
05:06 0.9
12:34 0.4
17:21 0.9

13
QUA

01:11 0.4
05:30 0.8
10:54 0.6
13:51 0.4
18:21 0.8
20:00 0.8
22:11 0.9

14
QUI

02:15 0.5
06:11 0.7
09:53 0.6
11:41 0.6
15:02 0.4
23:21 1.0

15
SEX

03:51 0.5
12:04 0.7
16:21 0.3

DIA HORA ALT (m)

1 
SEX

01:36 0.7
04:43 1.0
08:11 0.6
12:02 1.0
18:26 0.3
23:39 1.2

2
SÁB

02:32 0.8
05:09 0.9
08:49 0.5
12:58 1.2
18:47 0.1

3
DOM

00:15 1.3
09:28 0.6
13:49 1.3
19:13 0.0

4
SEG

01:00 1.4
06:13 0.6
07:58 0.6
10:09 0.6
14:38 1.4
19:49 -0.1

5
TER

01:43 1.5
06:45 0.5
10:54 0.6
15:30 1.5
20:28 -0.1

6 
QUA

02:17 1.5
07:17 0.4
11:47 0.6
16:06 1.5
21:02 -0.1

7
QUI

03:11 1.6
08:04 0.3
11:06 0.7
11:58 0.6
16:43 1.5
21:36 -0.1

8
SEX

03:54 1.6
08:43 0.2
17:00 1.5
22:00 0.0

9
SÁB

04:38 1.6
09:08 0.2
17:13 1.4
22:17 0.1

10
DOM

05:02 1.5
09:39 0.2
17:39 1.3
23:15 0.3

11
SEG

05:38 1.3
10:00 0.3
18:02 1.1

12
TER

00:51 0.5
06:15 1.1
10:30 0.4
15:02 0.9
16:02 0.9
19:51 1.1

13
QUA

01:11 0.6
02:39 0.6
03:53 0.6
07:53 1.0
12:11 0.5
15:04 0.8
16:41 0.7
20:56 1.1

14
QUI

04:53 0.5
08:54 1.0
13:06 0.5
15:06 0.6
17:23 0.6
22:21 1.2

15
SEX

05:53 0.4
09:49 1.1
14:04 0.5
15:04 0.5
18:09 0.4
23:11 1.3

DIA HORA ALT (m)

1 
SEX

00:04 0.7
03:08 0.8
07:08 0.5
11:04 0.7
17:57 0.3
23:32 0.8

2
SÁB

07:44 0.4
12:10 0.8
18:29 0.2

3
DOM

00:27 0.9
08:04 0.4
12:53 0.9
19:01 0.1

4
SEG

01:06 1.0
08:17 0.4
13:29 1.0
19:34 0.0

5
TER

01:44 1.1
08:04 0.4
14:04 1.1
19:53 0.0

6 
QUA

02:14 1.1
07:01 0.3
14:44 1.1
20:19 0.0

7
QUI

02:53 1.2
07:21 0.3
15:16 1.2
20:32 0.1

8
SEX

03:23 1.1
07:55 0.3
15:55 1.1
21:04 0.1

9
SÁB

03:59 1.1
08:19 0.3
16:23 1.1
21:23 0.2

10
DOM

04:31 1.0
08:53 0.3
16:59 1.0
21:53 0.3

11
SEG

05:02 0.9
09:17 0.3
17:36 0.9
22:10 0.4

12
TER

05:40 0.8
09:51 0.4
18:12 0.9

13
QUA

00:01 0.6
02:51 0.5
06:21 0.7
10:10 0.5
12:46 0.5
14:57 0.5
19:14 0.8
23:55 0.7

14
QUI

04:04 0.5
07:23 0.7
10:21 0.5
12:55 0.6
16:08 0.4
23:55 0.8

15
SEX

05:10 0.4
08:44 0.6
10:47 0.6
12:59 0.6
17:08 0.3

16
SÁB

00:16 1.0
06:08 0.3
10:21 0.7
11:14 0.7
12:59 0.7
18:02 0.1

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

Vara Shimano Vengeance T Casting 2.70M 20-40LB
Lançamento Shimano Vengeance T CASTING 90XH. A nova vara de pesca da Shimano 
Vengeance foi projetada para as mais diversas situações de pesca, tanto para o pescador 
amador ou profissional. Fabricada em duas partes para facilitar o transporte, blank em Aeroglass 
e cabo em eva de alta densidade, trata-se de um excelente custo x benefício da consagrada Shimano.
Na www.reidapesca.com.br

Boné Lumis LMS Rods 

Oxigenador Flutuante Rapala Custom

Alicate Megabass Light & Tough Fishing Plier 55

Boné para Pesca Lumis. Os bonés Lumis são fabricados em materiais de alta qualidade, 
com ventilação na parte traseira e ajuste para o encaixe perfeito!

Ativação automática em contato com a água - Libaração de oxigênio na parte inferior - 
Oxigena 1,5L por minuto - Ideal para recipientes pequenos de armazenamento de iscas (alta 
densidade) - 18 Horas de autonomia em operação contínua - Tempo de execução de 36 
horas com 15 minutos de intervalo.

Alicate fabricado pela Megabass, o modelo Light & Tough Fishing Plier 65 possui corte 
de monofilamento e bico para abrir argolas. Ideal para você ter em sua tralha de pesca. 
Tamanho aprox.: 13,5cm. Material: Liga de Alumínio. Acompanha Bainha e Suporte. Cor 
predominte: Preto. Peso apro.: 70g. 

Carretilha Shimano SLX 151 XG - 4ROL - VELOC 8.2:1 - Maniv Esquerda

Molinete Daiwa Exist LT 
Usar um molinete que tenha ao mesmo tempo leveza (light) e resistência (tough), tem sido o sonho 
de todos os pescadores. Em 2018, a DAIWA introduziu um novo conceito de criação de um molinete, 

que combina os elementos de LIGHT e TOUGH (LT). O 18EXIST é equipado com a tecnologia 
MAGSEALED, para proteger seu carretel, eixo principal e o rotor, agora combinado com o uso 

da tecnologia MONOCOQUE BODY integrada,  reduz a penetração de água e poeira no 
molinete para minimizar a corrosão e promover vida mais longa e melhor desempenho. 
No projeto MONOCOQUE, o corpo em si é uma estrutura rígida, durável resistente a 
torções e curvas, mas compacto e espacialmente eficiente. O projeto MONOCOQUE é 
utilizado em projetos de foguetes e veículos de Fórmula 1, onde durabilidade e eficiência 
são primordiais. Em um molinete, contendo mais de 150 partes dentro de um pequeno 

corpo compacto, os benefícios de uma estrutura MONOCOQUE são imensos. Ao eliminar a necessidade de espaço 
para parafuso, a engrenagem foi expandida para seu tamanho máximo em relação às dimensões do corpo. Agora, o 
corpo pode conter uma engrenagem grande diâmetro que cobre cerca de 85% da superfície do corpo do molinete. 
O TOUGH DIGIGEAR é o novo sistema de engrenagens projetadas digitalmente e cortadas por máquinas, que garante 
precisão, suavidade rotacional e resistência. Integrar a análise e o cálculo de detalhes minuciosos, como o impacto, a 
tolerância e a força das engrenagens, resultam em um projeto e desempenho sem iguais!

Uma verdadeira máquina, a Shimano SLX Casting Reel utiliza as principais tecnologias da Shimano para fornecer aos 
pescadores competitivos uma carretilha confiável e orientada para o desempenho. Fornecendo um perfil baixo sem 
sacrificar a capacidade da linha, a Shimano SLX é 20% mais compacto que a Shimano 
Caenan, mantendo a mesma capacidade de linha. Com o corpo Hagane da Shimano, o 
carretel da Shimano SLX é feito com metais altamente rígidos que criam uma construção 
sólida, reduzindo o peso e eliminando a flexão do carretilha. Usando a força centrífuga 
em vez de ímãs para controle, o Carretel da Shimano SLX emprega e aprimora o VBS 
(sistema de frenagem variável) para praticamente eliminar folgas e estender a distância de 
arremessos. Perfeita para enfrentar algumas das técnicas de torneio mais populares, a Shimano 
SLX atende e excede os critérios para pescadores competitivos.

Na www.sugoibigfish.com.br

Na www.pescapinheiros.com.br

 Disponível nas melhores lojas do ramo!

Disponível na www.paranapesca.com

Na www.serrapesca.com.br
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Havia muito tempo que a imaginação levava a essa região, a oportunidade de ter um 
bom exemplar na ponta da linha fazia que a vontade de conhecer estivesse sempre 
em alta, até que combinei com meu representante no RN, Alexandre Cardoso para 
conhecer o local. Ficou combinado que faríamos uma pescaria “raiz”, utilizando só 
iscas do inicio da febre da pesca com artificiais no Brasil que nos remetem ao fim dos 
anos 80 e início dos 90.

Por telefone acertamos a data, esta-
ria chegando no primeiro feriado 
de novembro carregando as mir-
rolures, yo-zuri e camarões e shads 
D.O.A., e claro, iria também testar os 

mais variados produtos da Lizard Fishing que tra-
zemos para os pescadores brasileiros, esse cam-
po de batalha com certeza daria o aval para que 
realmente fossem um sucesso.

Chegando em Natal, o Alexandre já nos espe-
rava no aeroporto e em sua companhia ninguém 
menos que o Marco Antonio Guerreiro, mais co-
nhecido no meio da pesca como Marcos “Réia” o 
mago das lentes que devido a sua pioneira pro-
dutora de videos de pesca do inicio dos anos 90, a 
Réia Videos, acabou adotando o sobrenome e iria 
fazer as imagens dessa nossa expedição e deixar 
tudo registrado, na verdade um enorme prazer 
para nossa equipe.

Tralhas acomodadas no carro e seguimos rumo 
a Barra do Cunhaú que seria nossa base nos pró-
ximos dias, durante a pequena viagem o assunto 
não poderia ser outro: pesca!, os robalos e tarpons 
do cunhaú, as inumeras viagens de pesca que o 
Marcão fez nas ocasiões das gravações dos videos, 
amigos e conhecidos em comum, enfim, excelen-
te prosa para passar o tempo.

Chegando na pousada comemos uma pizza, mais 
um pouco de boa conversa e fomos dormir pois o dia 
de pesca no nordeste começa cedo.

Acordamos por volta das 5:30, tomamos um 
café a fomos para o rio, que tem o real nome de 
Curimataú, porém é muito mais conhecido por 
Cunhaú, um rio largo e fundo na sua foz, o que faz 

com que peixes de grande porte entrem e saiam 
de suas aguas com extrema facilidade. A medida 
que se vai subindo o rio, vai se desvendando a 
flora e fauna caracteristicas de mangue, com suas 
aves, animais e peixes. Ele corre por uma área de 
mata extremamente preservada e é morada dos 
cobiçados peixes prateados.

MAR
POR GILSON DE SOUZA

Atrás dos robalos e tarpons nordestinos
Expedição Rio Cunhaú
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A ansiedade era grande, tudo estava prepara-
do, o guia Nilsinho já nos esperava e subimos os 
rio Cunhaú rumo aos pontos de pesca, no primeiro 
ponto, um enorme cardume de baby tarpons fa-
ziam suas acrobacias, uma média de 30 a 40 peixes 
em torno de uma grande galhada de mangue ver-
de que estava debruçada sobre as águas, em todas 
minhas viagens de pesca nunca tinha visto uma 
aglomeração tão grande de baby tarpons, sinal 

que a reprodução anda a todo vapor. Foi uma festa 
de ataques, saltos, escapadas, a boca do tarpon é 
muito dura e na maioria das vezes (95%) ele acaba 
se desvencilhando da isca. Tudo deu resultado, os 
plugs da Mirrolure 7MR, 28MR, Mirrodine, os ca-
marões D.O.A. de 2.75” e 3” e a isca Flex Minnow e 
Arrow Minnow da Lizard Fishing, que aliás, foram 
sucesso nas galhadas com os peixes predadores 
da região. 

Além das iscas, foram colocadas 
em mais um teste as carretilhas Black 
Hunter e Red Gun, além das varas da 
série Angler, todos esses materiais de-
ram conta do recado e estão mais do 
que aprovados.

Depois do cardume de pequenos 
tarpons fomos explorando as inúme-
ras galhadas que o rio oferece, algu-
mas em locais com excelentes poços 
onde os grandes robalos ficam a es-
preita para caçar suas presas, em cada 
ponto tivemos ações de peixes, tanto 
nos plugs como nos camarões D.O.A. 
arremessados em direção as galha-
das, hora eram robalos, hora eram 
caranhas, carapaus, salteiras e até 
baiacus faziam a festa e nossa alegria, 
peixe é peixe, e ainda mais quando é 
pego em iscas artificias, melhor ainda!
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Foram dois excelentes dias de pesca, com muitas 
risadas, muitas espécies de peixes de até 7kg dessa 
vez, troca de informações, revendo velhos amigos 
e fazendo novos, conhecendo a cultura e culinária 
local. Lembrando ainda que existem excelentes 
praias na região onde se pode apreciar toda bele-
za da natureza, e ter também como opção realizar 
a pesca de praia que pode trazer ótimas surpresas.

Quero deixar os agradecimentos aos amigos 

e parceiros de pesca Alexandre “miúdo” Cardoso, 
Marcos Réia, aos guias Dé e Nilsinho que operam 
o turismo de pesca no local, ao Zilson da pousa-
da Chalés do Cunhaú que é uma das excelentes 
opções para os pescadores esportivos pois serve 
o café as 5 da manhã se previamente combinado.

Lembrando que a equipe da Lizard Fishing só 
pratica e divulga o pesque, fotografe e solte hoje 
para que seus filhos possam pescar amanhã.

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

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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POR NELSON CHIBA
PESQUEIRO

Pesqueiro Cantareira
Nosso pesqueiro urbano que proporciona grandes emoções.

Amigos, sei que nossa revista, hoje, chega em todo o Brasil e também no mundo,através 
das redes sociais. Por isso gostaria de apresentar o pesqueiro Cantareira sobre uma ótica 
diferente. É o nosso patrimônio urbano da pesca. É dentro da cidade de São Paulo. Assim é o 
pesqueiro mais barato na despesa de locomoção. Você pode ir de metrô e ônibus municipal. 
É o mais bem estruturado com essa característica. Fica dentro do clube da Sabesp ao lado 
do Horto Florestal de São Paulo, na zona norte. Nem por isso, quando estiver lá, vai perceber 
que está dentro da cidade. Rodeado por muito verde, com uma natureza exuberante, é um 
oásis que devemos valorizar e prestigiar. Normalmente não damos valor ao que temos, mas 
nesse caso é um tesouro para nós paulistanos. 

Como é dentro do Clube da Sabesp é 
um lugar preservado e bem cuida-
do, anexo a uma reserva natural que 
fornece a água límpida que abastece 
os lagos e oferece até uma cachoeira 

onde as pessoas podem se refrescar em dias quen-

tes. É uma ducha enorme que limpa tudo. Até os 
males espirituais. 

Historicamente, esses lagos no passado, faziam 
parte do sistema de captação de água para forne-
cimento à cidade de São Paulo. Tempo em que a 
água era quase de graça. Mas nem por isso não 

deixava de ser saudável e limpa. Nessa época não 
se tinha falta de água. Mas a cidade cresceu muito 
com o decorrer do tempo, se transformando numa 
megalópole e novas soluções foram criadas e es-
ses lagos do Cantareira ficaram obsoletos e sem 
finalidade. Foi assim que surgiu o pesqueiro para 
que de certa forma fosse possível ter a manuten-
ção e tivessem utilidade.

Muito bem cuidados, os lagos têm toda a 
volta protegida por uma contenção através de 

uma mureta de concreto. Isso em função lá da 
época em que era reservatório de água da Sa-
besp. Isso proporciona muito conforto porque 
sempre está limpo, fácil de caminhar no entor-
no e também se acomodar para pescar. Afinal é 
um pesqueiro urbano.

Quanto à pesca, hoje o Cantareira é adminis-
trado por dois empreendedores que trabalham 
muito pelo pesqueiro. Um é o Chicão e outro o Ri-
cardo que são pessoas antenadas com o negócio. 
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Também, entre os frequentadores, sempre têm 
celebridades da pesca que vão lá pela facilidade de 
se chegare usufruir do ambiente muito bom, pro-
porcionado pelo carisma do Chicão e do Ricardo 
e sua equipe. Gente muito boa e amiga. Se for lá é 
possível ficar batendo papo por horas em vez de 
pescar. Lugar para fazer muitos amigos.

É conhecido como o pesqueiro que tem os maio-
res exemplares de Tilápias para se pescar. Normal-
mente as Tilápias pescadas têm de 4 a 5 kg, mas 
segundo o Chicão tem exemplares de 9 kg ou mais. 
É uma “Tilápiassauro” gigantona.Foi possível com-
provar isso porque fizeram um remanejamento dos 
peixes entre os lagos e esses exemplares gigantes 
foram recolhidos de um lago para passar para outro.

Por essas características, o pesqueiro Cantareira 
virou um “Point” dos pescadores de Fly. Pois essa téc-
nica além de ser muito produtiva, oferece o máximo 
de esportividade tendo ainda os fundamentos bási-

cos dos princípios da pesca pela humanidade. É sem 
dúvida a técnica mais clássica que é praticada hoje. 
Entre os frequentadores, tem muitos principiantes, 
pescadores triviais e os grandes mestres que vão lá 
para treinar e aprimorar ainda mais as técnicas. Sem-
pre com troca de informações de materiais, iscas e 
métodos, o que é bom para o estilo. Quem quiser ini-
ciar no Fly, lugar bem adequado para ir.

No Cantareira também é praticado a técnica do 
Fly Caipira. E o que é o Fly Caipira? Aparentemen-
te não tem nada do Fly. A técnica consiste em usar 
os fundamentos do Fly de oferecer as iscas o mais 
discreto possível, mas num equipamento de arre-
messo (baitcasting) que podem ser carretilha ou 
molinete. Sempre com varas leves e deve-se usar 
a menor boia para arremessar a isca. É possível ser 
praticado com qualquer equipamento popular ou 
de custo/benefício, desde que tenha bom freio ou 
fricção com capacidade de jogar pesos leves. Bem 

praticado, tem a mesma produtividade do Fly 
Clássico e com muita agilidade. Normalmente se 
usa ração na pinga como isca, mas pode ser usado 
EVAs e ração artificial de cortiça, também.

Os lagos no Cantareira, estão divididos em 
3 locais para pesca. O primeiro lago à direita de 
quem chega é o lago das Tilápias, mas tem Carpas 
Cabeçudas e Húngaras muito grandes. Também 
tem Pacus, mas predomina as grandes Tilápias em 
grande quantidade.

No lago à esquerda de quem chega é o lago 
dos grandes Tambacus e Pacus. É o lago maior, 
mas foi dividido por uma mureta separando um 
terço do seu tamanho, proporcionando o terceiro 
lago para a pesca com varas de mão. Esse terceiro 
lago, também está repleto de Tilápias, Carpas, Ca-
tfish... É a alegria de quem gosta de pesca com as 
varinhas de mão. Pega-se muito peixe.

Amigos, a imagem do Cantareira como um lu-
gar que tem as maiores Tilápias para se pescar já 
está consolidada. Nessa matéria, decidimos mos-
trar as outras pescas que se pode praticar lá, por 
isso nosso objetivo foi pescar os grandes Tambas. 

Chicão com os novos tambas.
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Normalmente para se pescar Tambas, temos que 
frequentar pesqueiros a quilômetros e quilômetros 
da capital. Mas vejam só o resultado de nossa pesca-
ria de Tambas, no nosso pesqueiro urbano. Dentro 
da cidade de São Paulo. Foram muitos exemplares.

Nesse evento, participaram o Ricardo Yamada, 
o Jairo Naca, o Jean Coqui, o Marcelo Takahashi, o 
Júnior JM, o Octávio Takahashi, o Sr. Washington e 
eu, Nelson Chiba. E no período da tarde, coinciden-
temente, tivemos a presença do Erick Luengo, gran-
de pescador e responsável por grandes matérias de 
pesca no mar, nas plataformas. O Erick veio acom-
panhado pelo amigo Thiago Macarin, pescador que 
tem preferência pela pesca de arremesso. 

Vejam só amigos, a cada dia, perdemos os pre-
conceitos entre os pescadores de diversos estilos, 
se unindo numa grande comunidade da pesca. E os 
pesqueiros estão virando ponto de encontro, não 

importando a preferência de cada um. Muito bom.
Desde os primeiros minutos da manhã, o Ricardo 

Yamada e eu, nos dirigimos para o lago dos Tambas. 
Lugar escolhido pelo Ricardo , foi ao lado da corda. 
Eu fiquei ao seu lado direito. Inicialmente, joguei 
uns 5 copos de ração só com a cevadeira para ver 
se os peixes subiriam para comer. E como eram os 
primeiros minutos de pesca na manhã, começaram 
os grandes rebojos. Por ser um lugar onde a água 
proporciona boa visibilidade para os peixes e tem 
grande impacto de pesca, notei que quando jogava 
a cevadeira, os peixes sumiam. Então optei por pes-
car com dois equipamentos. Um só para jogar ceva 
e outro para pescar. Pra pescar, usei uma pequena 
boia torpedo. E em vez de pescar na superfície, usei 
um chicote de 80 cm. Como isca, ração furadinha 
ou uma bolinha de massa. Assim, arremessava a ce-
vadeira, recolhia rapidamente, esperava os peixes 

subirem pra comer, então jogava o pequeno torpe-
do em cima com a isca. Os 4 primeiros arremessos, 
foram 4 peixes fisgados. Dois escaparam na beirada, 
mas dois foram pra foto. 

O Yamada, seguindo a tradição do seu estilo, 
usou um chicote de quase 4 metros. Jogava a ceva-
deira e recolhia o suficiente para seu anzol ficar no 
meio da ceva e a cevadeira longe dos peixes. Como 
isca a ração furadinha. Nos primeiros arremessos 
fisgou um belo Dourado. Muito brigador, com gran-

des saltos fora d´água. É o Rei do rio. 
Começou então uma sequência de capturas que 

parece que não acabava mais. Muito produtivo. Pe-
gamos muitos Tambas e Pacus. Praticamente cada 
arremesso um gigante na linha, demorando mais 
para tirar do que para fisgar.

O JeanCoqui, se dirigiu para o lago das grandeTi-
lápias, pois o Chicão avisou que as maiores Carpas es-
tão naquele lago. Uma das preferência do Jean é pes-
car as grande Carpas com a sua técnica do ultralight. 

Cachoeira
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Foi uma festa. Muitas capturas. Carpas e Tilápias 
gigantes. O tempo todo com peixe na linha. O Jean 
estava muito motivado, pois não conhecia o Canta-
reira. Ficou muito admirado, pois antes de começar, 
deu uma volta em todos os lagos para fazer um re-
conhecimento. Como ele tem uma visão mais técni-
ca dos pesqueiros, ficou muito satisfeito em termos 
de lagos, afinal foram os lagos de captação de água 
da Sabesp. Não é qualquer coisa, não.

Juntamente com o Jean, pescou o Octávio. Op-
tou pela pesca do Fly Caipira. Também, não teve 
graça. Não precisou nem jogar ração. Cada arremes-
so, uma Tilápia gigante na linha. O Octávio pegou 
o quanto quis. Chegou um momento que até des-
motivou, pois sabia que se jogasse o anzol na água, 
ia pegar peixe. Que bom pescar desse jeito. Isso é 
para compensar as pescarias difíceis, pois na pesca 
é assim. Um dia do pescador, outro do peixe. Por 
mais que dominamos as técnicas, não dominamos 
a vontade dos peixes.

Os demais membros da equipe pescando no 
lago dos Tambas, no período da manhã, tiveram 
uma pesca mediana. Pescaram mais próximo à mu-

reta e como desde cedo cevei bastante perto da 
corda, acho que o cardume deslocou para esse lu-
gar. Então perto da mureta foi uma ou outra ação. 
Mas também saiu peixe. Pescaram o Yamada,  Jairo, 
o Marcelo e o Junior JM nesse lugar.

Amigos, chegando na hora do almoço, uma in-
formação importante. No pesqueiro não é possível 
servir almoço, pois ele fica dentro do clube da Sa-
besp. E dentro do clube, tem o restaurante deles, 
assim entendem que não é possível ter alguém ou 
o pesqueiro fazendo concorrência ao restaurante 
do clube. Não fui visitar o restaurante do Clube, mas 
pelo que soube, é possível ir lá almoçar. Assim não 
fiquei sabendo qual é o sistema e o cardápio apre-
sentado. Mas no pesqueiro é possível fazer lanches. 
Aliás, lanches muito bons. Excepcionalmente, no dia 
que fomos fazer a matéria, como foi um evento úni-
co no ano, o pesqueiro preparou um almoço prato 
feito muito gostoso para nossa equipe. Isso para ser 
prático e manter todo o pessoal reunido. Para nós, 
uma mordomia. Obrigado Chicão e Ricardo.

No período da tarde, antes de voltarmos à pesca, 
decidimos ir conhecer a cachoeira. Momento em 

que boa parte da equipe aproveitou para usufruir 
de mais essa atração no pesqueiro. Muito legal o 
pessoal sério e outros com mais idade, voltarem a 
serem crianças, nadando e mergulhando no poço 
da cachoeira. Água gelada na cabeça, muita gritaria 
e muito engraçado. Acho que é uma das coisas que 
falta às vezes em nossa vida.

Retornando à pesca, animados e com a mesma 
produtividade do período da manhã, fomos surpre-
endidos por uma chuva forte, mas deu tempo para 
recolhermos os materiais e abrigarmos na lanchonete.

 Ficamos mais de uma hora aguardando a chuva passar. Mas não foi ruim, não. Todos que estavam pes-
cando no pesqueiro ficaram reunidos na área da lanchonete, então foi muito propício para todos se conhe-
cerem. Nem precisa falar que pescadores são todos irmãos e bastam estarem juntos e mesmo que nunca 
se viram na vida, é tratado como alguém da família. É outro sentimento nobre da pesca.

Na sequência, depois da chuva e final do dia, foi o melhor momento para fisgar os grandes Tambas.  
Então o Jairo aproveitou fisgando alguns exemplares e entre eles, talvez o maior exemplar pescado no dia. 
Parabéns Jairo. Agora também, grande pescador de pesqueiro. O Marcelo Takahashi também garantiu seus 
exemplares e o Junior JM honrou sua tradição de grande pescador. Tirou várias fotos com seus troféus.
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Em breve no nosso portal  www.fishingnews.com.br, mais 
fotos e informações desta matéria.

O Erick e o Thiago, que chegaram após o almo-
ço, foram se divertir pescando de Fly. Assim repre-
sentaram os pescadores dessa técnica, fisgando 
grandes Tilápias. Tiraram belas fotos para nos au-
xiliar na matéria.

Amigos, com certeza essa foi uma das matérias 
mais agitadas dessa temporada, com muitos pei-
xes, banho de cachoeira, chuva de verão e muita 
alegria entre os pescadores. Todos ficaram felizes. 
Tanto é verdade que no dia seguinte à nossa maté-
ria, o Chicão disse que iria colocar mais Tambas no 
lago. No dia de nossa presença, os peixes já esta-
vam a caminho. Para acompanhar a soltura desses 
grandes exemplares e aproveitar para pescar mais 
uma vez, o Ricardo Yamada (que não gosta de pes-
car pouco), voltou no dia seguinte e documentou 

a soltura de mais peixes. Então vejam as fotos dos 
novos Marruás que foram soltos no lago do Canta-
reira. Para nós pescadores isso é tudo de bom.

Antes de encerrar a matéria queria prestar uma ho-
menagem e agradecer a atenção do Sr. Mario. Trata-
-se de um senhor que quase todos os dias está lá no 
Cantareira e é um dos grandes pescadores do lugar. 
Gentilmente passou várias dicas e iscas que dão resul-
tado. Para quem vai pela primeira vez, é um bom ami-
go para se conversar e aprender as dicas do pesqueiro. 
Sempre pronto para ajudar. Obrigado Sr. Mario.

Estou falando do Sr. Mario porque às vezes as 
pessoas pensam que é só chegar no pesqueiro e 
colocar a isca na água que vai pegar peixe. Mas 
não é bem assim. Tem um mínimo de técnica e jei-
to para pescar. Sabendo das dicas, ai fica mais fácil. 

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

Da esq. para direita, MARCELO, WASHINGTON,CHICÃO, JAIRO, 
RICARDO, NELSON E YAMADA

Soltura dos tambas.

No caso da equipe da revista, somos todos profissionais que pescamos pelo menos uma vez por se-
mana em pesqueiros. Então estamos sabendo de quase todos os macetes que tem para pegar os pei-
xes. Além da vasta experiência que cada um tem, dentro de suas especialidades. Por isso, normalmente 
nossas pescarias são sempre muito produtivas. Um exemplo é o Yamada que é campeão de pesca em 
pesqueiro da edição da Fish TV, o Junior JM que foi campeão e bateu o recorde, em peso, de 9 anos da 
realização do Campeonato dos Bancários. O Jean Coqui que está revolucionando a pesca com o seu ul-
tralight, ultramega produtivo. São pescadores top.

Para encerrar, gostaria de agradecer toda a nossa equipe top que facilitou a realização dessa matéria 
e também o Chicão, o Ricardo e toda a equipe do pesqueiro. Obrigado de coração. Foi uma das pescarias 
que me deixou imensamente feliz.

Assim, espero que os leitores e pescadores se sintam motivados e vá prestigiar o nosso pesqueiro 
urbano, que tem muitos peixes, muito verde, muita natureza, dentro de São Paulo. Que a nossa alegria, 
sejam a de vocês também quando forem pescar no Pesqueiro 
Cantareira.

O endereço é: Rua Luís Carlos Gentile de Laert, 2.500 – 
Vila Rosa – (dentro do Clube da Sabesp) – Tel.: 11 2204-7754.

Um grande abraço e que todos sejam felizes com a pesca.
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Pesqueiro Takamoris
É impossível não se divertir.

POR  NELSON CHIBA
PESQUEIRO

Há quem torça o nariz porque não 
tem Tambas de 40 kg, mas não é 
essa a proposta do pesqueiro. Peixe 
grande custa caro para disponibili-
zar no lago, depois a manutenção é 

mais cara ainda, então tem que cobrar uma entrada 
compatível com as despesas geradas. Depois tem 
um monte de pesqueiros que trabalha com isso. 
No Takamoris, o negócio é quantidade. Tem uma 
quantidade imensa de peixes nos lagos. É possível 
pescadores em um dia de pesca, fisgar mais de 30 
Pacus. Quem não conhece, não sabe a briga que 
um Pacu proporciona num lago grande como o do 
Taka. Tendo uns 3 kg em média, dá muito trabalho 
para tirar. São muito valentes e briguentos. É só ale-
gria. Imagina isso 30 vezes num dia.

Para valer o conceito, quero aqui fazer uma en-
quete. Quem é mais pescador? O que pega 1Tam-
ba de 40 kg ou o que pega 30 Pacus no mesmo 
dia. É lógico que é a preferência de cada um. E aqui 
vai a minha preferência. 

Essa é a matéria do Takamoris de 2019. Um pesqueiro que tem um conceito popular, mas nem 
por isso, deixa de ser um bom pesqueiro. Frequento há muitos anos e posso dizer que pode 
ser inverno, verão ou pode estar frio, quente, morno, com chuva, sem chuva... oTaka nunca 
nega os seus peixes. E é isso que faz do Takamoris um pesqueiro muito amado pelos seus 
frequentadores.

Prefiro me divertir com 30 peixes do que ter a 
emoção de uma só captura. Talvez porque já pes-
quei muito e experimentei muitas vezes pescar 
um grande peixe. Já não tenho mais que cumprir 
esse desafio de pescar um troféu. Hoje prefiro a di-
versão. Em se tratando de diversão, recomendo o 
Takamoris.

Tudo no Taka é adequado para ser um pes-
queiro popular. Temos a facilidade para chegar lá 
porque é perto. As rodovias são boas. Não tem pe-
dágio. E a estrutura do pesqueiro é para receber 

muita gente, pois conta com 8 lagos, restaurante 
e lanchonete grandes, boa comida e mais alguns 
mimos como a feira de verduras, frutas e legumes, 
sempre fresquinhos e saborosos para levar para 
casa. Até brincamos que fugimos de casa dizen-
do que vamos fazer a feira, mas na verdade vamos 
fazer a feira no Takamoris para poder pescar. Não 
é bacana? É nada, depois o castigo será inesquecí-
vel. Então gente, quem puder, pode levar a patroa 
que ela vai gostar. Afinal é um pesqueiro familiar 
onde tem muita gente boa e é fácil fazer amizade.
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Amigos, antes de ir pensando que é só chegar lá 
e colocar o anzol na água que vai pegar peixe, não é 
bem assim. Os peixes são bem ariscos, mas conver-
sando com os pescadores profissionais do lugar, vai 
descobrir os truques para enganar os peixes. E não é a 
mesma coisa sempre. Tem que ter várias técnicas para 
aplicar dependendo do dia e é isso que promove o de-
safio. Depois que descobrir, pega fácil os peixes.

Contudo não é só Pacu que tem nos lagos. É 
comum pescar grandes Tilápias de 5 kg ou mais, 
grandes Carpas Húngaras e para tambeiros mais 
modestos, tem Tambas sim. Já pesquei exemplares 
de até 12 kg. Aqui quero falar tecnicamente sobre 
a pesca do Tamba no Takamoris. Como a quanti-
dade de Pacus e Tilápias são imensas, os Tambas 
não têm muita oportunidade de disputar a comida 
com esses peixes. No geral dá a impressão que não 
tem muitos Tambas, mas na verdade são os Pacus 
e Tilápias que não deixam os Tambas comerem. A 
dica que tenho a respeito é aproveitar o final do 
dia quando os Tambas ficam mais ativos e dispu-
tam a comida mesmo. Assim melhoram as chances 
de fisga-los.Mas geralmente é a hora que a ceva 
acaba. Então não pode ser pão duro, tem que ter 
ceva para chamar os Tambas no final do dia. Mas 
não exagerem, porque o exagero também é ruim.

Outra grande característica do Taka é a pesca 
da traíra. O pesqueiro fez a opção de controle de 
praga das tilapinhas colocando muitas traíras nos 
lagos para comerem os filhotes das tilápias. Isso 
proporcionou o destaque dessa pesca, ficando fa-
moso pela quantidade de traíras para serem pes-
cadas. Mas vejam bem, é só pesca esportiva. Não é 
possível levar as traíras para casa porque elas estão 
nos lagos com a finalidade de tentar fazer o con-
trole dos filhotinhos das tilápias. 

A técnica usada é com iscas artificiais principal-
mente com jighead e iscas soft como Grubs, Sha-
ds, criaturas(de silicone). Também pode ser pesca-
das com os plugs (peixinhos de plásticos) e Frogs. 
O grande mestre dessa pesca no Taka é o Fabio 
(Hard) Fujimoto que nos finais de semana sempre 
está lá para recepcionar o pessoal que gosta dessa 
técnica, passando muitas dicas.

Gostaria de ressaltar que a tilápia é uma praga mes-
mo, porque é capaz de se reproduzir 3 a 4 vezes ao ano 
se tiver condições ideais e esse é um dos problemas 
que todos os pesqueiros enfrentam. As tilapinhas 
tem o inconveniente de ficar roubando as iscas dos 
pescadores, não permitindo que os peixes maiores 
cheguem na isca para serem pescados. Mas com insis-
tência e persistência é possível pescar. Nesse período, 

muitos pesqueiros liberam a pesca das pequenas 
tilápias, sendo mais um atrativo para pescadores que 
gostam de pescar com varas de mão, e levarem para 
casas as pequenas tilápias gratuitamente. São peque-
nas para o padrão dos peixes do pesqueiro, mas com-
parado à lambaris, as tilapinhas são bem maiores e são 
igualmente saborosas. Não sei se é o caso do Takamo-
ris, mas normalmente os pesqueiros liberam as tilapi-
nhas gratuitamente. Bom pra todo mundo.

Muitos donos de pesqueiros acham que deixa-las 
no lago é negócio, mas o risco é grande, imaginem 
centenas de milhares de peixinhos usando oxigênio 

para sobreviver, disputando com outros peixes. No 
primeiro acidente por falta de oxigênio na água do 
lago, pode morrer um monte de peixes maiores como 
matrinchãs, pincacharas, tambas, piraputangas, dou-
rados, carpas... Mas as tilapinhas não morrem. Olha o 
prejuizo. Se for para manter o aerador ligado, vale a 
pena o custo de manutenção?

Por isso acho acertada a inciativa de deixar levar 
as tilápias menores gratuitamente. Não vai resol-
ver o problema por completo porque são muitas. 
Mas, pensando bem, seria uma forma de reduzir 
bastante o problema. 
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Então amigos pescadores, não sei o que acham, 
mas para mim é uma solução boa para  todos. 
Além de fidelizar muito mais pescadores que vão 
sabendo que poderão levar as tilapinhas para casa 
e fazer um frito. Até eu gosto.

Voltando ao Takamoris, gostaria de fazer uma 
menção ao serviço de beira de lago, comanda-
do pelo André e o Berê. São sempre prestativos e 
atenciosos tratando todos com coleguismo. É uma 
das coisas que acho diferente, lá. Você se sente em 
casa, entre amigos. É top.

Uma observação importante é que nos últi-
mos tempos houve um aumento na frequência de 
pescadores, com uma nova geração de frequenta-
dores que descobriram os aspectos positivos do 
“Taka” e agora estão tomando conta, divulgando 
suas pescarias, discutindo e emitindo opiniões. O 
Takamoris é um bom pesqueiro e temos que man-
tê-lo assim, sempre melhorando, positivamente e 
servindo como uma grande escola.

Sobre a nossa matéria, como é um pesqueiro 
muito conhecido, muitos se propuseram a partici-
par, mas como foi no meio da semana, alguns frus-
tradamente não puderam participar.

Nossa equipe foi composta pelo Ricardo Ya-
mada, o Alessandro (Alê), o Clovis, Sr. Washington 

e Eu, Nelson Chiba. Especialmente convidados 
como frequentadores assíduos do Pesqueiro, ti-
vemos o Fabio (nosso TI), o Eduardo e o Sr. Kazu 
(grande pescador). Também tivemos a presença 
no período da tarde do Shimoki que foi especial-
mente para pescar as Traíras com iscas artificiais.

Praticamente toda a equipe se concentraram 
na pesca dos peixes redondos (Pacus e Tambas). As 
técnicas foram boias cevadeiras, chicote na super-
fície e também na meia água. Exceção do Shimoki 
que só pescou Traíra.

Amigos foi impressionante a produtividade no 
dia de pesca. Pescamos no lago grande, de frente 
da entrada, no lago menor, acima e no último de 
cima. Em todos eles foram pescados muitos peixes.

Quero destacar a pesca do Sr. Kazu que pescou 
a maior diversidade de peixes. Pescou Pacus, Tam-
bas, Mantrinchã, Catfish e Tilápias. Sr. Kazu não é 
fraco não.Usou diversas técnicas como superfície, 
meia água e de fundo. As iscas foram variadas 
mas ele gosta de pescar com pão. Pescou no lago 
do meio que é a sua preferência e onde estão os 
maiores exemplares de peixes do Takamoris.

Yamada e Alê, sem comentários. Ficaram o dia 
inteiro puxando os Pacus do Taka. Primeiro, pesca-
ram no lago grande e no período da tarde foram 

para o último de cima. Prevaleceu a pesca com ce-
vadeira, chicote longo (3 m) e como isca, ração fu-
radinha. Anzol pequeno como um chinu nº 6 com 
2 grãos de ração. O Ricardo usa como isca, uma 
ração especial furadinha que as tilapinhas não co-
mem como as rações comuns.

O Clovis, com a experiência que tem e pelos 
muitos anos no meio da pesca, também fez uma 
excelente pescaria. Pescou de superfície, de meia 
água e de fundo. Fez a festa. É o Takamoris ge-

rando boas lembranças para todos da equipe. 
Fez companhia para ele o Sr. Washington que só 
administrou a evento. O Fabio, o Eduardo e Eu, 
ficamos o dia todo no lago grande, na margem 
oposta da entrada. 

Tivemos pequenos inconvenientes com as ti-
lapinhas, mas usei duas soluções: uma foi pescar 
com miçanga à milanesa, anzóis minúsculos e li-
nhas relativamente finas. 0,33 e 0,37 mm. Linhas 
de nylon transparente. 



34 35

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

Outra solução foi insistir com ração na pinga na 
superfície. Saiu algumas tilapinhas, mas a maioria fo-
ram grandes tilápias e pacus. Vejam nas fotos. Muito 
brigadores e no período da tarde ficou até cansativo 
ficar arrastando os peixes. Mas é por isso que gosta-
mos de pescar, não é mesmo. 

Como tenho um conceito que boia grande es-
panta o peixe, gostaria de passar uma sugestão de 
técnica que pratiquei. Pesquei com dois equipamen-
tos iguais. Varas de 2,70 m, carretilha de perfil baixo, 
carregada com linha de nylon soft (macia). Em um 
dos conjuntos coloquei somente a boia cevadeira 
de 50 gr da Flutuar e no outro usei um torpedinho 
de 30 gr. Ai sim, usei um chicote de 70cm para meia 
água. Linha 0,37 mm, anzol Chinú nº 2 e como isca, 
uma bolinha de massa do tamanho do grão de ra-
ção. Jogava a cevadeira lá no meio e os peixes demo-
ravam para comer. Quando recolhia a cevadeira, eles 
comiam tudo. Então foi por isso que fiz isso. Jogava 
a cevadeira, recolhia e depois jogava o pequeno tor-
pedinho em cima do lugar que estava a ceva. Por in-
crível que pareça, as ações foram mais dos pacus, em 
vez de serem as tilapinhas. Elas ficavam comendo na 
superfície e os pacus ficavam por baixo, pra onde ia o 
meu anzol com a bolinha de massa.Foi muito produ-
tivo. Se você não quiser essa trabalheira, pode fazer 
como o Yamada. Use um chicotão de 3 m. Jogue a 

cevadeira e depois recolha a boia para ficar longe da 
ceva de forma que somente o seu anzol fique sobre a 
ceva. Nesse caso, tem que saber fisgar porque senão 
vai perder muitas fisgadas e a vara tem que ser longa 
para recolher bastante linha.

Como observação, alguns pescadores nessa épo-
ca, usam como isca, pequenas Tilapinhas que pegam 
na margem com covos (armadilha). Estou lembrando 
isso porque é muito produtivo para a pesca dos Pacus. 
O grande mestre dessa técnica é o Sr. Takeda. Pessoa 
simples, sempre pronto para ajudar, grande colega e 
grande amigo de minhas pescarias no Takamoris. Pa-
rabéns Sr. Takeda pelo jeito produtivo de pescar. 

Agora vou contar um segredinho. Nossa pescaria 
foi realizada numa terça feira, dia em que não tem 
expediente no pesqueiro. Então todos os lagos fica-
ram exclusivos para nós. Que privilégio. Assim fica fá-
cil. Mas honramos esse privilégio. Foram muitos pei-
xes pescados que agora vendo aqui na redação da 
revista, tem fotos de peixe para fazer três matérias e 
ainda sobra. A equipe é boa, mas o pesqueiro é mui-
to melhor,com muitos peixes para serem pescados.

Para finalizar, como não tinha expediente no dia, 
o Sr. Taka, fez exclusivamente para nós um belo al-
moço. A comida do Takamoris é um dos atrativos 
ou ponto alto do pesqueiro. Muita gente gosta de 
frequentar o lugar somente para ir almoçar e fazer 

a feira de verduras, frutas e legumes. E lógico, dar um 
passeio. Comida muito boa e abundante, no sistema 
de self service (finais de semana e feriado). Para quem 
preferir, também tem pratos feitos que até podem ser 
servidos na beira do lago.

Como também me considero da casa, posso dizer 
que o Takamoris vale a pena por todos os aspectos. 
Custo benefício, boa comida, um belo passeio e muitos 
peixes para os pescadores além de ser perto. Local com 
muito verde e natureza. Uma beleza sem igual. Lugar para desestressar, relaxar, admirar e ficar feliz. Para quem 
se sentir motivado, não percam a oportunidade de ir usufruir ou conhecer o lugar. Com certeza vai gostar.

O endereço é Estrada Velha para Riberão Pires s/ nº, ou Rodovia Índio Tibiriçá, km 35,5 – São Bernardo do 
Campo (a 2 km da estrada velha de Santos). Telefone: 94374-6465.

A todos os leitores e pescadores, agradeço o prestígio de nos 
acompanhar. Lembro que temos o portal www.fishingnews.
com.br,no instagran: @revistafishingnews e no Face: revista 
fishingnews. Um abraço a todos e até a próxima. 

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

Nanotecnologia, ligas de magnézio, mantas de carbono cada vez mais leves e modelagem 
3D de protótipos. Nós poderíamos estar falando da corrida espacial, mais na verdade são 
só alguns exemplos de como as novas tecnologias e desenvolvimento de equipamentos 
para pesca amadora/esportiva estão tão avançados. Seja em água doce ou salgada, te-
mos em todo o planeta uma infinidade de espécies esportivas que alavancam todo este 

mercado mundial, mais uma espécie em especial é responsável  por mais da metade de toda essa evolu-
ção e desenvolvimento, o famoso Black Bass! E ele esta mais perto do que você imagina. 

Fazenda Kiri, a casa do bass!
 Existe um lugar especial em Piedade, localizado a aproximadamente 140 km da capital no interior de 

São Paulo onde estes peixes vivem em grande quantidade, com muita saúde e se reproduzindo todos os 
anos, a fazenda Kiri. A mais de 20 anos a fazenda Kiri desenvolve a criação comercial do Black Bass, inclusive 
sendo uma das principais fornecedoras de alevinos e juvenis para vários peixamentos realizados nas repre-
sas de São Paulo na década de 90. Localizado a 1000 metros de altitude em uma das maiores áreas de mata 
atlântica preservadas do estado, a beleza da fazenda Kiri impressiona. Entre a mata atlântica é possível 
observar inúmeras espécies de aves, pequenos lagartos, esquilos, e com sorte algumas antas visitam os ar-
redores do pesqueiro e pousam para fotos.  A beleza natural da fazenda Kiri é reflexo de um trabalho cons-
tante e dedicado por todos na Kiri. É um pesqueiro rústico que possui 8 lagos para pesca, sendo o maior 
deles apelidado entre os pescadores de “lagão” com 48.400 m2 de espelho d´agua. A infraestrutura da 
Kiri conta com excelente restauran-
te servindo comida de fazenda com 
varias opções no self service para o 
pescador recarregar as energias, e  
sempre uma delicia. Para quem qui-
ser se hospedar a Kiri possui 3 ótimos 
quartos da pousada próximo aos la-
gos, e a casa sede, no alto com uma 
vista fantástica de todo o pesqueiro. 
A casa é grande e toda equipada 
para atender os pescadores e suas fa-
mílias com conforto, porem é neces-
sário ligar e fazer suas reservas com 
antecedência.

Black Bass
O astro da pesca esportiva mundial  está perto de você!

Trata-se de um pesqueiro diferenciado em vá-
rios aspectos, por prezar pela preservação da fauna 
e flora nativa existem regras importantes para se 
causar o menor impacto ambiental possível. Não se 
pode usar cevas de superfície e iscas vivas nos lagos, 
o pescador pode levar sua massa ou isca. Outro fato 
interessante é que as rações de alimentação das 
tilápias, criadas nos tanques-rede, são produzidas 
no próprio pesqueiro. Essas tilápias podem ser pes-
cadas e levadas limpas por um preço ótimo, e uma 
qualidade melhor ainda, vale a pena experimentar. 
Todas as torneiras possuem água potável e todo o 
lixo reciclável é separado do orgânico. Estas entre 
outras atitudes que fazem da Kiri um verdadeiro 
pesqueiro sustentável. O pescador deve se informar 
com a equipe, super simpática da fazenda Kiri sobre 
estas normas antes de começar sua pescaria. 

Mesmo o Black Bass sendo a atração principal 
no pesqueiro, os lagos estão repletos de peixes de 

diversas espécies entre piracanjubas,piraputangas,t
ilápias,matrinxãs,pacus,traíras,carpa húngara,carpa 
capim, carpa cabeçuda,Catfish,acaras,cascudos e 
dourados.  

Para esta pescaria convidamos dois amigos pes-
cadores, Paulo Ferreira (Paulinho) e Gustavo Utrilla, 
os dois com bastante experiência em diversas pes-
carias com iscas artificiais de robalos, tucunarés, 
traíras entre outros predadores de água doce e sal-
gada, mais que nunca haviam tido a oportunidade 
de pescar o bass. A ideia nessa pescaria foi  utilizar 
e apresentar aos novos pescadores o maior nume-
ro de iscas e montagens possível. Chegamos no 
final de tarde de sábado e ficamos hospedados na 
pousada para pescar no domingo. A primeira provi-
dencia foi arrumar os equipamentos, auxiliando os 
pescadores de primeira viagem. Para quem quer ter 
seu primeiro contato com este astro internacional 
da pesca esportiva, a fazenda Kiri é o lugar certo. 

POR LEANDRO SANCHES/NAMAZU PESCA ESPORTIVA
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Equipamento equilibrado e iscas artificiais no 
pesqueiro

 Aqui valeria uma matéria a parte, abordando 
dezenas de configurações de varas e a infinidade 
de montagens e iscas que podem ser utilizados na 
pescaria do Black Bass. Mais o principal objetivo 
desta matéria é simplificar e encurtar o caminho do 
pescador ao seu primeiro bass. Uma coisa é certa, 
o conjunto vara, carretilha/molinete e linha devem 
estar equilibrados e com o maximo de sensibilidade 
possível, e hoje temos no mercado ótimas opções 
destes equipamentos a um custo bastante acessível. 
As linhas de fluocarbono são de longe as mais utili-
zadas para as principais montagens e é importante 
que o iniciante na pescaria do bass experimente e 
aos poucos vai sentir seus benefícios e conhecendo 
suas características. A elasticidade do fluocarbono é 
baixa, oferecendo sensibilidade e respostas rápidas. 
A densidade é maior do que a água, fazendo com 
que ele afunde, acompanhando os movimentos da 
isca e evitando uma “ barriga” de folga na linha.

Montamos a principio dois conjuntos para cada 
um, o primeiro com uma vara Daisen modelo Ishidai 
de 6´3 de comprimento (1,83 mt) para linhas de 6 a 
12lbs, carretilha de perfil baixo e linha multifilamen-
to Seaguar Kaisen de 15 lbs. O segundo equipamen-
to montado com vara para molinete com tamanho 
entre 6´3 e 6´6 com até 14lbs, molinetes pequenos 
tamanho entre 1.000 e 2.000 com linha de fluocarbo-
no Seaguar Red Label de 10lbs. 

Na manhã de domingo iniciamos a pescaria no 
maior lago da Kiri, utilizando plugs como poppers,  
sticks, crankbaits e iscas soft´s entre criaturas, shads e 
minhocas de silicone. As primeiras montagens foram 

Down shot, Texas rig e no sinker. Nas primeiras horas 
da manhã tivemos ações em todas as iscas utilizadas, 
com direito a dublê de piracanjubas na superfície, 
um grande pacu capturado na minhoca artificial, ti-
lápia no rubber jig e vários basses fisgados e devol-
vidos com todo cuidado. Uma informação impor-
tante para quem esta começando, e que passamos 
para nossos amigos antes da pescaria é que, apesar 
da boca grande e de ser um super predador os os-
sos e articulações na boca do Black bass são bastan-
te finos e extremamente frágeis. Tanto para retirada 
dos anzóis quanto para o manuseio do exemplar o 
pescador deve tomar cuidados especiais. Uma das 
principais estratégias que o bass usa pra comer é a 
sucção das presas, o bass pode acabar engolindo a 
isca do pescador com menos experiência muito rá-
pido, sendo fisgado muitas vezes já no estômago ou 
próximo dos arcos branquiais. Essas regiões são bas-
tante vascularizadas com vasos sanguíneos e mui-
tas vezes quando estas regiões são feridas podem 
causar um grande sangramento. Acessórios como 
saca-anzol e alicates de bico fino são tão importan-
tes quanto varas e carretilhas na tralha do pescador 
esportivo, ajudando a evitar acidentes ou danos as 
vezes irreversíveis aos peixes.Tenha cuidado e paci-
ência ao manusear os peixes, evitando que fiquem 
muito tempo fora da água. 

Ao longo do dia pescamos em todos os lagos abertos aos pescadores e em todos capturamos muitos pei-
xes, entre os basses pequenos e alguns com até 40 cm, ficamos felizes em ver que as reproduções estão acon-
tecendo com sucesso. E que a boa saúde e genética dos Black bass na fazenda Kiri vão garantir muitos troféus 
nos próximos anos. 

Outro peixe que sempre aparece nas pescarias é a traíra, e na Kiri existem algumas bem grandes. Nos úl-
timos anos a equipe da fazenda instruiu aos pescadores que pescasem as traíras para que as soltem em um 
lago específico identificado com uma placa. Criando assim um lago com grande quantidades de boas traíras, 
fazendo a alegria dos fãs da espécie. Seguindo esta mesma proposta 
recentemente a fazenda reinaugurou o lago chamado de desafio, fe-
chado durante aproximadamente dois anos para manutenção e acli-
matação de grandes dourados. Trazendo assim mais uma opção para 
quem gosta de pescar com iscas artificiais e com equipamento de fly 
fishing. Neste lago natural as estruturas e arvores caídas Forman pon-
tos muito promissores e paisagens lindas. Alem dos dourados, pinta-
dos, pacus e traíras também estão á espera da sua isca. 

O dia não poderia ter sido melhor, tivemos muita sorte e com 
certeza os peixes nos ajudaram muito. Paulinho e Gustavo tiveram 
uma amostra do quanto os basses podem ser vorazes e brigadores. 
Aprimoraram suas técnicas, testaram iscas e montagens que nunca 
haviam utilizado e tiveram sucesso. Agora com certeza estes aprendi-
zados e novidades serão utilizados para novos locais e espécies, e esta 
é a ideia. Aprender e ter mais dúvidas só vão trazer mais experiência, e 
com certeza nas próximas pescarias eles sentiram essa diferença. 
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O Black bass
Originário dos EUA, o Black bass foi amplamen-

te introduzido em diversas bacias, rios e lagos em 
todo o mundo, entre muitos países da Europa, Ásia, 
América central e Brasil. Predador generalista se 
alimenta de pequenos peixes, crustáceos, insetos, 
rãs e sapos, porem já foram encontrados em seu 
estômago serpentes, ratos e até morcegos. A ca-
beça é grande e ocupa de 1/3 a ¼ do comprimen-
to do animal, a boca é extremamente ampla e se 
projeta para frente em grande velocidade, sugan-
do as presas em milésimos de segundos. A espécie 
introduzida no Brasil é conhecida como largemou-
th bass ou northern bass (Micropterus salmoides). 
Embora já tenham sido registrados exemplares 
com mais de 10 quilos, como em 1932 na Georgia, 
EUA  e Japão em 2009, em nossas águas a espécie 
raramente chega a três quilos.

A característica mais marcante no bass é sua es-
portividade, agilidade, mudando de comportamen-
to ao logo do dia e dependendo da fase da vida ou 
época do ano pode ficar bem seletivo. Isso faz com 
que o pescador precise utilizar muitas técnicas, 
montagens e iscas para acertar a maneira de traba-
lhar e ter mais peixes na ponta da linha.Depois de 
fisgado é um lutador nato, dando grandes saltos e 
corridas para se livrar do anzol, um verdadeiro show.  
Grande parte dos pescadores fãs da espécie gostam 
de dizer que o bass é um peixe difícil e que neces-
sita de muita experiência para pesca-lo. Até certo 
ponto isso é verdade, mais este tipo de informação 
acaba desencorajando quem quer ter a primeira ex-
periência com este peixe. O pescador  acaba achan-

do que não tem o equipamento adequado, ou não 
tem habilidade suficiente para pesca-lo. Bobagem! 
O Black Bass é tão difícil quanto qualquer outro pei-
xe, tem dias de muita atividade e outros onde quase 
não se move, respondendo a fatores esternos como 
temperatura, pressão atmosférica e as característi-
cas químicas e físicas da água como todos os outros 
peixes. O que faz um pescador ter sucesso em sua 
captura são os estudos para ir conhecendo seus há-
bitos e ciclo de vida, as tentativas, a motivação e o 
principal, equipamento equilibrado e isca na água! 
Assim ganha-se experiência.

Segundo pesquisas aqui no Brasil os primeiros 
basses foram trazidos por engenheiros america-
nos em 1922, e espalhados em reservatórios nos 
estados de Minas Gerais, Rio de janeiro, São Paulo 
e Paraná. Em muitos destes lugares os peixes não 
se desenvolveram, enquanto em outros se acli-
matou muito bem, crescendo e se reproduzindo 
durante anos. Nas décadas seguintes entre 1960 e 
1970, grande parte dos reservatórios do estado de 
São Paulo e no sul do país já apresentavam popu-
lações saudáveis de Black bass.

Naquela época exemplares de bom tamanho 
e em quantidade podiam ser encontrados nas 
represas da Cachoeira da Fumaça, Cachoeira do 
França, Salesópolis, Joanópolis, Atibainha entre 
outras, porem o acesso tanto as represas quanto 
aos equipamentos e iscas era muito difícil por par-
te dos pescadores que até então eram os pioneiros 

no uso de iscas artificiais no país.
Nas décadas de 80 e 90 em São Paulo as repre-

sas apresentavam uma excelente condição para 
o crescimento e desenvolvimentos dos basses, e 
nesta época os pescadores puderam aproveitar e 
aprender mais sobre este peixe e sobre a pescaria 
com iscas artificiais, se divertindo com a grande 
quantidade de peixes e grandes exemplares.  

Hoje a realidade das populações de basses nas 
represas de São Paulo é bem diferente. Enquanto 
no sul do país em estados como Paraná e Santa 
Catarina eles podem ser encontrados em diversas 
represas, açudes e pesqueiros. Por aqui restaram 
poucas locais com alguns pontos onde se podem 
encontra-los.

Espécie exótica e promissora
Apesar do Black bass ter muita fama no mundo 

todo, e movimentar bilhões de dólares na cadeia 
produtiva da pesca amadora/esportiva ele deve ser 
tratado com cuidado. Como toda espécie de animal 
exótico, ou seja vindo de uma outra fauna, e de outro 
continente ele não deve ser introduzido em ambien-
tes naturais sem estudos específicos. Existem normas 
que visam proteger a biodiversidade nativa e garan-
tem populações saudáveis na natureza. É claro que a 
legislação referente ao meio ambiente também não 
pode fechar os olhos para todas as possibilidades 
que o Black bass e outras espécies trazem em gera-
ção de empregos e renda. Represas e locais já muito 
degradados e com outras tantas espécies de peixes 
exóticos como tilápias e carpas poderiam servir de 
exemplo para se manter uma população de basses, 
controlando estas outras espécies invasoras e ainda 
gerando recursos para o segmento da pesca esporti-
va. Tudo isso precisa ser estudado e merece ser visto 
com bons olhos. Porem este trabalho depende da 
participação de todos os envolvidos, desde as mar-
cas de equipamentos, importadoras, lojas de pesca, 
mídias do segmento da pesca e principalmente pre-
cisamos da responsabilidade vinda de nós pesca-

dores. O fato é  que só vamos conseguir desenvol-
ver estes trabalhos unindo as iniciativas privadas e 
públicas, com a participação de órgãos do governo 
relacionados ao meio ambiente, instituições de pes-
quisa e setor de turismo, entre outros. Torcemos para 
que todas estas possibilidades sejam questionadas, 
levadas a sério e se forem viáveis que se tornem re-
alidade. E quem sabe num futuro não tão distante a 
própria fazenda Kiri volte a ser um dos principais for-
necedoras de alevinos de basses novamente, reesta-
belecendo as populações das represas onde ele já foi 
um astro movimentando novamente guias de pesca, 
pousadas, restaurantes, postos de gasolina, lojas de 
pesca, importadoras, fabricas...boa parte da cadeia 
produtiva de pesca esportiva/amadora em São Paulo 
e outros estados, assim como faz em todo o mundo.

DICA: Confira nas redes sociais da FISHING NEWS, 
FAZENDA KIRI e no canal do Youtube da NAMAZU 
PESCA ESPORTIVA o vídeo COMO USAR O SACA-AN-
ZOL, PEIXE DE DUAS MANDÍBULAS E UM POUCO DE 
INFORMAÇÃO ensinando como utilizar corretamente 
o saca-anzol e aprenda um pouco mais sobre a anato-
mia da boca dos peixes.

 SERVIÇO:
Pesqueiro Fazenda Kiri, estrada da Fazendinha, 

quilômetro 07 – Vila Élvio, Piedade – SP telefone: (15) 
3244-3945   -  WhatsApp: (15) 99750-8273 

Siga também pelo Instagram e Facebook.

AGRADECIMENTOS: A fazenda kiri por nos rece-
ber sempre tão bem, Fishing News pelo espaço e par-
ceria de sempre, ao amigo e parceiro de pesca Adria-
no pela bibliografia recomendada e longas conversas 
sobre o Black bass e ao amigo e parceiro de pesca 
Nam Kyu Lee pelo incentivo de sempre!

Leandro Sanchez
Namazu Pesca Esportiva

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

 
Adriano
Isca: Manjuba
Peixe: Pescada Amarela
Icapara - Iguape

 
Wagner Januares
Isca: Cabeça de Tilápia
Peixe: Pirarara
Clube Pescar - GO

 
Junior
Isca: Guelra de Tilápia
Peixe: Tambacú
Pesqueiro Matsumura - SP

 
Victor Hugo
Isca: Artificial Zig Zara
Peixe: Traíra
Represa Billings - SP

 
Welker Araújo
Isca: Rubber Jig
Peixe: Black Bass
Piedade - SP

 
Claudio
Isca: Artificial
Peixe: Traíra
Pesqueiro Takamoris - SP

 
Beatriz Campos
Isca: Artificial
Peixe: Tilápia
Pesqueiro Cantareira - SP

 
Douglas Santos
Isca: Guabi
Peixe: Tambacú
Sol Pescarias - SP

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

 
Nicole

Isca: Ração
Peixe: Tambacú

Juquitiba - SP

 
Paulinho

Isca: Artificial
Peixe: Traíra

Represa Billings - SP
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