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Amigos pescadores nesta edição apresentamos os Pesqueiros Stela, Hotel 
Fazenda e Aqua Termas Pintado na Brasa e o conhecido  conceituado e fa-
moso Clube de Pesca Lago Verde da cidade de Goiânia.

O Stella Pesqueiro e Pousada esta localizado no oeste do estado de São Paulo 
- município de Bilac (SP) na micro região de Birigui (19 km) e na mesoregião de 
Araçatuba (14 km) distante 530 km da capital de São Paulo...

O Hotel Fazenda Pintado na Brasa é um excelente lugar que se adequa muito 
bem a isso. Localizado às margens da rodovia Carvalho Pinto no município de Gua-
rarema, é perto e com uma estrutura impar. Lugar para passar dias inesquecíveis 
com muito conforto, descanso, comodidade. Sua estrutura de hotel fazenda, ofere-
ce diversas opções de acomodações, restaurante de bom nível e o ponto alto, hoje, 
é o parque aquático.  Para alavancar mais a parte do pesqueiro, apesar de já ser 
muito conhecido, foi feito investimentos em muitos peixes e nossa matéria é para 
a divulgação dessa nova fase.

Continuando o roteiro pelos maiores pes-
queiros do Centro Oeste nossos parceiros sairam 
de Caldas Novas onde passaram pelos pesquei-
ros dos amigos e Eco Resort  rumo à cidade de 
Goiânia, mais especificamente ao Clube de Pesca 
Lago Verde, o terceiro destino de nossa viagem, 
local muito famoso pelo número e porte de Tam-
baquis legítimos, o famoso “Hulk do Cerrado”, os 
“verdões” tão cobiçados por quase todos os fre-
quentadores de pesqueiros, confiram...

Vejam também nosso staff Rhusyvel Garcia 
numa pescaria pelo Rio Acari um dos grandes e 
piscosos rios da Amazônia...IV Torneio de Pesca 
Esportiva no Lago Paranoá...Coluna do mês Beto 
e Barú e muito mais...

Boa leitura 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 • ABRIL DE 2019

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

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

Porto de Itajaí - SC

FONTE: DHN

DIA HORA ALT (m)

16
TER

01:56 1.5

07:32 0.3

13:26 1.3

19:49 0.1

17
QUA

02:28 1.5

07:58 0.2

13:53 1.4

20:24 0.1

18
QUI

02:54 1.5

08:26 0.2

14:13 1.4

20:56 0.1

19
SEX

03:09 1.4

09:02 0.2

14:41 1.5

21:28 0.2

20
SÁB

03:17 1.3

09:39 0.1

15:08 1.5

22:02 0.3

21
DOM

03:26 1.2

10:17 0.2

15:43 1.5

22:34 0.4

22 
SEG

03:43 1.2

11:00 0.2

16:13 1.4

23:00 0.5

23
TER

03:56 1.1

11:47 0.3

16:54 1.3

23:19 0.7

24
QUA

04:00 1.1

12:34 0.4

17:36 1.2

22:24 0.8

25
QUI

03:56  1.1

13:28  0.4

18:26  1.3

22:13 0.6

26
SEX

03:43 0.9

08:15 0.7

10:32 0.8

14:32 0.5

19:51 0.9

22:38 0.9

27
SÁB

01:08 0.9

07:24 0.7

11:06 0.9

15:41 0.4

28
DOM

00:00 1.0

07:11 0.7

11:43 1.0

16:45 0.4

29
SEG

00:04 1.1

07:00 0.6

12:15 1.2

17:39 0.3

30
TER

00:34 1.2

06:54 0.5

12:53 1.3

18:26 0.2

DIA HORA ALT (m)

16
TER

01:30 1.2
06:53 0.3
13:43 1.0
19:13 0.0

17
QUA

02:08 1.2
07:34 0.2
14:00 1.1
20:02 0.0

18
QUI

02:49 1.1
08:15 0.2
14:19 1.1
20:47 0.0

19
SEX

03:08 1.0
08:58 0.1
14:45 1.2
21:26 0.1

20
SÁB

02:26 1.0
09:36 0.1
15:08 1.1
22:08 0.2

21
DOM

02:54 1.0
10:08 0.1
15:23 1.1
22:54 0.3

22 
SEG

03:13 1.0
10:49 0.1
15:58 1.1
23:28 0.4

23
TER

03:39 1.0
11:28 0.2
16:38 1.0
23:41 0.5

24
QUA

04:06 1.0
12:11 0.2
17:13 0.9

25
QUI

00:04 0.6
04:43 0.9
13:00 0.3
17:53 0.8
22:56 0.7

26
SEX

01:00 0.7
04:56 0.8
14:04 0.4
18:45 0.8
21:08 0.7
23:51 0.7

27
SÁB

02:06 0.7
04:49 0.8
15:30 0.4
20:53 0.7

28
DOM

00:00 0.8
03:58 0.7
04:58 0.7
07:06 0.6
10:19 0.7
16:47 0.3

29
SEG

00:26 0.9
06:47 0.6
11:23 0.8
17:45 0.2

30
TER

01:00 1.0
07:02 0.4
12:09 1.0
18:30 0.2

DIA HORA ALT (m)

17
QUA

01:19 1.4
08:02 0.4
13:19 1.4
20:54 0.1

18
QUI

02:13 1.5
08:15 0.4
14:11 1.5
21:21 0.2

19
SEX

03:08 1.5
08:17 0.3
15:08 1.6
21:04 0.3

20
SÁB

03:53 1.5
08:32 0.2
15:53 1.6
20:45 0.3
22:56 0.5

21
DOM

00:02 0.4
04:36 1.4
08:56 0.1
16:38 1.6
20:54 0.4
23:11 0.7

22 
SEG

00:53 0.6
05:02 1.3
09:23 0.1
17:00 1.5
21:11 0.4

23
TER

00:04 0.8
01:04 0.8
05:36 1.2
09:58 0.2
17:30 1.4
21:45 0.4

24
QUA

01:54 1.0
04:00 0.8
06:02 1.0
10:26 0.3
18:00 1.3
22:06 0.4

25
QUI

02:17 1.2
05:26 0.8
07:28 0.8
12:15 0.4
18:38 1.1
22:45 0.5

26
SEX

02:56 1.2
06:53 0.7
08:51 0.8
13:02 0.4
19:54 1.1
23:43 0.6

27
SÁB

03:19 1.2
07:08 0.6
10:54 0.9
15:47 0.5
20:54 1.1

28
DOM

00:53 0.6
03:56 1.1
07:34 0.5
11:39 1.1
16:54 0.3
22:09 1.1

29
SEG

01:47 0.7
04:26 0.9
07:53 0.5
12:08 1.2
17:45 0.1
23:11 1.3

30
TER

07:56 0.5
12:49 1.4
18:24 0.0
23:57 1.4

DIA HORA ALT (m)

17
QUA

01:10 1.1
07:42 0.3
12:40 1.0
20:12 0.0

18
QUI

01:42 1.2
08:06 0.3
13:21 1.1
21:02 0.1

19
SEX

02:08 1.1
08:04 0.3
14:06 1.2
21:53 0.3

20
SÁB

02:49 1.1
07:10 0.2
14:53 1.2
19:08 0.3
21:06 0.4
22:31 0.4

21
DOM

03:17 1.0
07:49 0.2
15:31 1.2
19:40 0.3
22:29 0.6

22 
SEG

00:27 0.6
03:59 1.0
08:16 0.2
16:06 1.1
20:04 0.3
23:34 0.7

23
TER

01:57 0.6
04:38 0.9
09:01 0.2
16:51 1.0
20:40 0.4

24
QUA

00:14 0.8
03:02 0.6
05:12 0.8
09:44 0.3
17:27 0.9
21:12 0.4

25
QUI

00:57 0.9
04:04 0.6
06:04 0.7
10:38 0.3
18:10 0.8
21:46 0.5

26
SEX

01:25 0.9
05:02 0.6
07:10 0.6
12:51 0.4
14:42 0.4
19:10 0.7
22:10 0.6

27
SÁB

01:59 0.9
05:47 0.5
08:27 0.6
15:44 0.3
20:42 0.7
22:46 0.7

28
DOM

02:08 0.8
06:08 0.5
09:53 0.7
16:32 0.3
23:02 0.8

29
SEG

00:02 0.8
06:27 0.4
10:57 0.8
17:16 0.2
23:34 0.9

30
TER

06:49 0.4
11:47 0.9
17:59 0.2

DIA HORA ALT (m)

1 
SEG

01:06 1.3

07:15 0.5

13:26 1.3

19:06 0.1

2
TER

01:32 1.4

07:32 0.4

13:58 1.4

19:47 0.1

3
QUA

02:00 1.4

08:00 0.3

14:28 1.5

20:24 0.0

4
QUI

02:24 1.5

08:28 0.3

14:56 1.5

21:02 0.0

5
SEX

02:51 1.5

09:00 0.2

15:23 1.5

21:39 0.0

6 
SÁB

03:13 1.4

09:32 0.3

15:51 1.5

22:13 0.1

7
DOM

03:39 1.4

10:02 0.3

16:15 1.4

22:49 0.2

8
SEG

04:02 1.3

10:36 0.3

16:51 1.4

23:24 0.3

9
TER

04:28 1.2

11:13 0.4

17:26 1.2

10
QUA

00:06 0.5

04:56 1.1

12:06 0.4

18:24 1.1

11
QUI

01:06 0.7

05:23 0.9

13:15 0.5

22:21 1.1

12
SEX

03:02 0.8

05:02 0.8

10:41 0.8

14:51 0.5

23:43 1.2

13
SÁB

06:21 0.6

11:38 0.9

16:51 0.4

14
DOM

00:36 1.4

06:47 0.5

12:19 1.1

18:30 0.3

15
SEG

01:17 1.5

07:09 0.4

12:56 1.2

19:17 0.2

DIA HORA ALT (m)

1 
SEG

01:36 1.0
07:38 0.4
12:39 1.0
19:04 0.1

2
TER

02:00 1.0
08:02 0.3
13:15 1.0
19:47 0.0

3
QUA

02:13 1.1
08:34 0.3
13:41 1.1
20:23 0.0

4
QUI

02:08 1.1
08:49 0.2
14:02 1.2
21:00 0.0

5
SEX

02:23 1.1
09:13 0.2
14:28 1.2
21:32 0.0

6 
SÁB

02:34 1.1
09:49 0.2
15:02 1.2
21:58 0.1

7
DOM

03:02 1.1
10:23 0.3
15:28 1.2
22:34 0.1

8
SEG

03:36 1.0
10:41 0.3
15:54 1.1
23:13 0.3

9
TER

04:06 1.0
11:24 0.3
16:23 1.0

10
QUA

00:00 0.4
04:26 0.9
12:26 0.4
17:06 0.9
20:49 0.8

11
QUI

00:56 0.5
04:51 0.8
10:39 0.5
13:39 0.4
18:02 0.8
19:38 0.8
22:06 0.9

12
SEX

02:00 0.5
05:28 0.7
09:11 0.6
11:15 0.6
14:53 0.3
23:09 1.0

13
SÁB

03:28 0.6
07:00 0.6
08:41 0.6
11:49 0.7
16:00 0.3

14
DOM

00:04 1.1
05:45 0.5
12:24 0.8
17:09 0.2

15
SEG

00:53 1.1
06:23 0.4
13:04 0.9
18:17 0.1

DIA HORA ALT (m)

1 
SEG

08:38 0.5
13:19 1.4
18:51 0.0

2
TER

00:28 1.4
08:08 0.5
14:06 1.4
19:24 -0.1

3
QUA

01:08 1.5
06:38 0.4
14:49 1.5
20:02 -0.1

4
QUI

01:56 1.5
07:11 0.3
15:41 1.5
20:45 -0.1

5
SEX

02:32 1.5
07:45 0.3
16:13 1.5
21:11 -0.1

6 
SÁB

03:30 1.5
08:34 0.2
16:45 1.5
21:45 0.0

7
DOM

04:19 1.5
08:58 0.2
17:00 1.5
22:00 0.2

8
SEG

04:53 1.4
09:21 0.2
17:19 1.4
22:06 0.4

9
TER

05:17 1.3
09:49 0.2
17:56 1.2
22:11 0.6

10
QUA

00:54 0.6
06:00 1.1
10:06 0.3
15:47 0.8
19:13 1.1

11
QUI

01:06 0.7
01:56 0.7
03:58 0.7
07:19 0.9
11:04 0.5
14:54 0.7
16:11 0.7
20:34 1.1

12
SEX

04:53 0.6
08:26 1.0
12:56 0.5
14:58 0.6
17:00 0.5
21:30 1.2

13
SÁB

05:45 0.5
09:15 1.0
13:38 0.5
15:00 0.5
17:53 0.4
22:51 1.3

14
DOM

06:32 0.5
10:30 1.1
18:43 0.3
23:41 1.4

15
SEG

07:02 0.5
11:32 1.2
19:19 0.2

16
TER

00:24 1.4
07:39 0.5
12:23 1.2
20:04 0.1

DIA HORA ALT (m)

1 
SEG

00:16 0.9
07:23 0.4
12:27 0.9
18:34 0.1

2
TER

00:42 1.0
07:46 0.4
13:04 1.0
19:08 0.1

3
QUA

01:14 1.1
07:40 0.4
13:42 1.1
19:31 0.1

4
QUI

01:53 1.1
06:46 0.3
14:16 1.2
19:49 0.1

5
SEX

02:21 1.1
07:04 0.2
14:55 1.2
20:14 0.1

6 
SÁB

02:59 1.1
07:29 0.2
15:25 1.2
20:27 0.2

7
DOM

03:29 1.1
08:01 0.2
16:01 1.2
20:49 0.3

8
SEG

04:01 1.4
08:27 0.2
16:36 1.1
21:08 0.4

9
TER

04:01 1.3
08:27 0.2
16:36 1.1
21:08 0.4

10
QUA

05:08 0.8
09:27 0.4
12:51 0.4
17:59 0.9
22:01 0.6
23:57 0.7

11
QUI

03:02 0.5
06:01 0.7
09:46 0.4
12:02 0.5
14:14 0.4
19:01 0.8
21:55 0.7

12
SEX

00:04 0.8
04:06 0.5
07:02 0.6
10:06 0.5
12:21 0.5
15:32 0.3

13
SÁB

00:01 0.9
05:04 0.4
08:14 0.6
10:42 0.6
12:34 0.6
16:40 0.3

14
DOM

00:04 1.0
05:51 0.3
09:44 0.7
17:38 0.2

15
SEG

00:25 1.1
06:29 0.3
10:55 0.8
18:36 0.1

16
TER

00:47 1.1
07:04 0.3
11:51 0.9
19:27 0.0

M A R ÇO •  A B R I L •  M A I O  
Calendário Lunar

M A R Ç O
D S T Q Q S S 
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VITRINE da pesca
PRODUTOS

Isca Artificial Marine Sports Spinner Laser Peixinho 15 g
Isca artificial, modelo Spinner Laser, da Marine Sports. Confeccionada 
com anzol tipo garatéia ultra-afiado. Sua colher possui desenho 
holográfico reflexivo. A lamina a frente do corpo da isca cria a ilusão 
de um pequeno inseto ou peixe, sendo perseguido por um maior.  As 
cores e a vibração da lamina, é uma combinação mortal para qualquer 
predador aquático. Uma isca indicada para praticantes iniciais, na 

pescaria de arremesso, pois tem trabalho simples com apenas recolhimento continuo e lento. Peixes Indicados: 
Black Bass, Matrinxã, Tilápia, Traíra, Truta, Tucunaré, Traíra, Truta entre outros predadores.  Ação: Spinner (meia-
água, Fundo). Modelo: Spinner Peixinho 15g. Peso: 15gr.
 Nas melhores lojas do ramo!

Linha Fluorocarbono Seaguar Red Label

Isca Mirrolure 7MR

Flex X-Rap – Protetor de dedos

A linha fluorocarbono Red Label, da Seaguar, garante nós mais resistentes para os 
pescadores. Em comparação com outra linhas do mercado, o modelo apresenta uma 
resistência 30% maior, sem deixar de ser uma linha macia e sensível. Essa tecnologia 
foi desenvolvida pela Seaguar, a primeira fabricante de linhas fluorocarbono no 
mundo, para que o pescador possa usar a Red Label também como linha principal 
em carretilhas e molinetes, tanto na água doce quanto salgada.

Uma das iscas mais tradicionais para pesca dos robalos e tucunarés, a Mirrolure 7MR é bem 
conhecida pelos pescadores brasileiros. Trabalhando com toques de ponta de vara, ela faz 
movimentos erráticos descendo até 10 cm de profundidade. Um dos modelos que não 
pode faltar na sua caixa de pesca. Modelo: 7MR.  Tamanho aprox.: 9 cm. Peso: 10,5 g. Ação: 
Twitchbait floating.

 Flexx-Rap Fita aderente autoadesiva p/proteção de dedos. 1" x 5 yds (2,5 cm x 4.5m). Peso 
9,46g. Pacote único de Flexx-Rap (Single pack). Muitos pescadores usam Flexx-Rap para 
aplicações de pesca para proteger os dedos e articulações. Contra cortes de monofilamentos 
e cortes de linhas espectrais e queimaduras por fricção. 

Capa de chuva Coleman 20mm Unisex

Molinete paoli - Imperador - Rol 1 - Veloc 1:4.8
Este é o ideal para pesca pesada, principalmente marítima. Vem a ser um verdadeiro 
"trator", não importa o peso, trás o grande peixe sempre. De enorme força, durabilidade 
e de fácil manutenção é o preferido dos pescadores que vão atrás de grandes peixes. Há, 
reconhecemos, molinetes mais bonitos, mas beleza não significa força, muito menos 
qualidade. Corpo fabricado em alumínio injetado, engrenagens em latão e Z-5 usinados 
com precisão. O modelo possui manivela cambiável para destro e canhoto, fricção 
ultrassensível proporcionando assim suavidade no manejo. Com fino acabamento em 
pintura na cor tradicional do modelo.  O mecanismo de trava anti-recuo não apresenta 
ruído. Relação de giro: 1:4.8. Capacidade de linha: 110 metros/0.60mm. Rolagem: sobre 
1 rolamento. Alça pegadora de linha: automático. Cor: preto fôsco.

Seu estilo de vida merece uma Coleman. 20 mm PVC Rain Suit. A construção durável é fácil de 
embalar e cobriu as aberturas de ventilação para ajudar a manter a condensação sob controle. 
Jogue na chuva neste fato confortável, que tem um capuz de cobertura total com cordão 
ajustável, punhos de braço ajustável de gancho e argola e punhos de perna com ajuste de 
pressão. As costuras soldadas e o fechamento com zíper com aba de tempestade, além de 
100% de PVC impermeável de 20 mm, mantêm você seco em todos os tipos de clima.
Na www.reidapesca.com.br

 Na www.sugoibigfish.com.br

Na Namazu Pesca Esportiva - Av. Conselheiro Carrão, 3.004
Telefone: 11-2227-1455 - E-mail: namazupescaesportiva@gmail.com  

Na www.serrapesca.com.br

Distribuido por Lizard Fishing 
E-mail: contato@lizardfishing.com.br/ Televendas: (55)11 2534-7082/ Celular: (55)11 96437-8004 
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Caros leitores e amigos pescadores, solicito a permissão a todos de não intrometer na 
área de reportagem, mas vou tentar chegar a altura da redação de nossos parceiros 
Nelson Chiba e Fabio Nomura que são os mestres das matérias da Fishing News neste 
momento e na ausência deles fui convocado a descrever esta visita e pescaria. 

Portanto estamos os dois estreantes, 
eu como narrador e relator da minha 
primeira matéria como integrante do 
staff da revista e o Stella Pesqueiro e 
Pousada como a primeira vez repor-

tada nestas paginas, e boa sorte para ambos, bem 
vamos lá que o tempo é peixe na linha. 

Após todas as preparações que antecede uma 
pescaria, e esta não foi nada diferente, escolhida 
a data e o local, preparamos as tralhas em buscas 
dos grandes peixes “goianos” como explicarei mais 
a frente.

O Stella Pesqueiro e Pousada esta localizado no 
oeste do estado de São Paulo - município de Bilac 
(SP) na micro região de Birigui (19 km) e na meso-
região de Araçatuba (14 km) distante 530 km da ca-
pital de São Paulo, com 7.000 Habitantes de acordo 
com o ultimo censo. 

Saimos de São Paulo eu Jairo Naca e o Jean Co-
qui da Amental Fishing as 03:00 hs da manhã para 
passar em Hortolândia pois o amigo Reginaldo Nas-
cimento, excelente conhecedor do Stella e pescador 
de grandes tambas e pirararas nos acompanhará.

Nossa chegada as 09:00 hs da manhã no Stella foi 
conforme programado e em menos de 20 minutos 
chegaram o Ricardo Yamada, Staff da Fishingnews 
exímio pescador de grande Tambas, Tambacus e sua 
especialidade neste espécime não deixa as minhas 
palavras na falsidade, foi o Campeão do primeiro 
torneio de Pesca em pesque pagues da Fish Tv e ter-

ceiro colocado no Brasileiro desta mídia, participa 
de muitos torneios em pesqueiros tendo seguido-
res e admiradores por todo o território nacional, 
junto com ele e como convidado a participar desta 
matéria o Alessandro Alves, engenheiro, volunta-
rio do Greenpeace onde participa de projetos em 
proteção ambiental e tem a técnica de captura de 
grandes exemplares onde nos pesqueiros procura 
jogar a massa de fundo nos horários entre 4:00 Am 

e 08:30 hs onde são mais ativos variando de cada 
região e lago, em seguida chegou o Washington e 
a Madalena, completando a nossa equipe. 

Após a montagem do equipamento de pesca 
e a escolha dos locais que cada pescador ocupa-
ria, começamos o “ Warm UP” da pesca, o Yama-
da  e o Alê no lago principal em frente ao Baixa 
Renda (explico depois) ao lado eu Jairo e  Regi-
naldo em seguida.

PESQUEIRO
POR JAIRO NACA

A sua academia à beira do lago
Stella Pesqueiro e Pousada
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O Jean como é de praxe, foi dar uma olhada em 
todo o lago, conversando com o Maércio (proprie-
tário),  montou toda a sua “parafernália” no corner 
do lago, oposto a nossa localização , pois além da 
especialidade que o Jean utiliza a pesca de Ultra li-
ght, ele também produz os vídeos para o seu canal 
no You tube  Amental Fishing, portanto câmeras 
de alta definição, áudio, cadeira, suportes, varas 
especiais elaboradas e produzidas pelo Jean, guar-
da sol, materiais disponíveis em sua loja Amental 
Fishing ,  etc... é de dar inveja a uma produtora de 
filmagem das mais profissionais e este é um dos 
seus trabalhos principais, filmagens de videos e 
suas capturas em pesqueiros, portanto assistam 
suas aventuras, e todo o equipamento utilizado 

nas pescarias, a cadeira Specialist Amental, vara 
modelo PRÓ 2.30 e 58% de carbono, suporte ro-
tor Amental e as tradicionais matadeiras Massas 
Amendoloco e a Ratazana Maturada no site e na 
loja Amental Fishing.

Iniciada a pescaria e cada qual com sua técnica 
os tambas, pacus e pirararas foram dando o ar da 
graça para aquecer os músculos para o que viria em 
seguida, pelas imagens vcs vão acompanhar como 
em capitulo de grandes novelas, esperem....o final .

Após umas horas no “corner” e sem muita ação 
o Jean que estava somente conversando com as  
“garças” e sem nenhuma ação ,  resolve procurar 
novo local e remontar todo o equipamento na la-
teral esquerda que a nossa equipe estava postada. 

Neste momento o  Yamada com suas técnicas de 
fisgadas certeiras e nos que acostumamos com as 
“estilingadas” certeiras, Tamba fisgado e bingo, mais 
um pra foto, alternando a pescaria com a bóia ceva-
deira entre anteninhas de vários modelos e cores as 
capturas são inevitáveis, após o acerto das cores etc, 
comprimento do chicote e a ceva do próprio local .

O Reginaldo grande conhecedor do local e expe-
riente pescador de grandes tambas e pirararas, natu-
ral do Paraná e empresário em Hortolandia mantem 
uma pagina no facebook (Rota Fishing) e Instagram e 
o canal no You Tube (Rota da Pesca R Fish) com uma 
grande legião de seguidores não poderia deixar por 
menos e começou a retirar as suas “panelas” do lago.

O Ale, convidado e amigo do Ricardo Yamada, 
não deixava por menos e sua pescaria e sua técnica 
é a pesca com massa, portanto no fundo e os seus 
arremessos longos e precisos fizeram a diferença 
quando o peixe  “afundava” e não estava mais “co-
mendo” na superfície. 
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Eu Jairo Naca, iniciei a pescaria montando duas 
varas de tambas, uma no fundo e outra com arre-
messos de bóia cevadeira e duas outras varas mais 
parrudas (50 lbs) para as pirararas, como não sou 
acostumado a este tipo de pesca fui muito bem 
orientado pelo Reginaldo, em termos de anzóis, 
chumbos, iscas, etc.. que fizeram a diferença pois as 
capturas estão nas fotos que seguem.

Passavam as horas, e as capturas aumentavam 
ate o ápice no final de tarde, onde os grandes 
tambas surgiram para o delírio de todos os que 
foram agraciados com o seus exemplares, fotos 
de dublês e até triples foram tiradas, mas muitas 
vezes todos da equipe estavam “engatados” com 
seus exemplares, sobrando para o Sr. Washington 
nosso “personal diretor” nos auxiliar com o gigante 
puçá e as fotos que foram tiradas. 

Neste primeiro tempo não contamos quantos 
espécimes foram capturados, mas foram muitos, o 
Jean da Amental e com a técnica Ultra Light cap-
turou mais de 20 exemplares de Pirararas entre 08 
kgs a 40 kgs conforme as fotos e os seus vídeos no 
You tube além de tambacus, pacus etc.

O Ale capturou um grande tambaqui no final do 
segundo tempo, O Yamada não deixou por menos 
o seu titulo de campeão e triturou os “tambas” com 
suas fisgadas certeiras, o Reginaldo foi coroado e 
fez seu “Gran Finale” com um tamba “Goiano”, de-
nominado pelo Maercio devido aos grandes exem-
plares de tambacus e piras  oriundos do estado de 
Goiás,  os maiores do lago acima de 25 kgs/30 kgs, 
eu fui contemplado com o auxilio dos mestres Jean 
e Reginaldo a capturar um excelente exemplar de 
pirarara, o primeiro deste porte  em pesqueiros.

Sobre o Pesqueiro e Pousada Stella, conver-
samos com o proprietário Maercio de Souza, 
simpático, falador  e descreveu sua historia 
neste local ao longo de seus 10 anos de ativida-
des e seu carro chefe é a hospedagem, refeição 
e grandes peixes suas palavras de inicio da con-
versa, trabalhando em família e com o auxilio 
de 4 colaboradores, o Stella  possui três lagos, 
um especial/  projetado para o pesque pague 
com peixes entre 01 até 05 kgs, localizado em 

frente ao seu restaurante que por sinal serve 
uma refeição caseira e apetitosa e aos fins de 
semana o self service com sushiman, logo atrás 
deste lago um tanque de engorda onde tem 
mais de 3.000 tambaquis  sendo preparados 
para o futuro, no tanque principal tem mais de 
1.400 tambaquis, tambacus e 96 pirararas entre 
08/40 kgs, portanto com certeza vc vai ter uma 
excelente briga pela frente, seja qual for o alvo 
de sua pesca. 
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Para explicar o titulo desta matéria –  Stella 
Pesqueiro e Pousada  – A sua academia a beira 
do lago – retrata o preparo que o pescador deve 
ter para agüentar as longas batalhas que devera 
travar com os tambacus, tambaquis, pacus, e pi-
rararas durante a sua jornada pescativa, portanto 
prepare-se que o tremmm  é bruto !!!!!!.

Eu Jairo Naca, engenheiro mecanico e pesca-
dor esportivo e diretor da Anepe (Assoc. Nac. Ecol. 

Pesca Esportiva)  ministro cursos de arremessos 
na Magic Fishing School e tenho a oferecer pa-
cotes de pesca da  Amazon One para Barcelos e 
outros destinos confira no 011 99129 9375 ou                                      
jairo.shigueo@gmail.com

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

Na parte de pesca do lago principal, uma placa 
nos chamou a atenção, Baixa Renda e Suites, pergun-
tei ao Maercio o que era baixa renda, pelo seu sorriso 
percebi que era uma brincadeira que viralizou se-
gundo ele, o pescador pode optar em ficar 24 hs pes-
cando e pagando a taxa de pesca (diurna e noturna) 
e tem a sua disposição um quiosque preparado para 
sua estadia, porém tem que trazer os apetrechos, 
pois o baixa renda tem o custo “zero” e de “grátis” daí 
o nome, para os que preferem um conforto tem onze 
suítes para  duas ate quatro pessoas todas com ar 
condicionado e TV Sky e  aptos a escolher.

Portanto um local de fácil acesso vindo da capi-

tal pela Via Marechal Rondon em Birigui a SP 461 o 
Stella localiza-se na SP 463 km 26 ou Rodovia Dou-
tor Eliéser Montenegro Magalhães – Bilac/SP, o seu 
publico alvo são os pescadores das grandes cida-
des próximas, Araçatuba, Birigui, Bauru, Penapolis, 
Lins além da Grande São Paulo .

No inverno pretende aumentar mais 5.000 m2 
de área pescativa, sua propriedade tem um total 
de 80.000 m2 destinado ao lazer da pesca, pousa-
da e restaurante, e esta feliz com seu empreendi-
mento, até um churrasco no disco de arado fomos 
contemplados no almoço a beira do lago principal, 
um deleite a todos.  

Jairo Naca
Staff Revista Fishingnews
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POR FELIPE NAOUS, REGINALDO NASCIMENTO  E  JEAN COQUI
ROTEIRO

Clube de Pesca Lago Verde
Saimos de Caldas Novas no dia 04 ainda escuro rumo à cidade de Goiânia, mais 
especificamente ao Clube de Pesca Lago Verde, o terceiro destino de nossa viagem, local 
muito famoso pelo número e porte de Tambaquis legítimos, o famoso “Hulk do Cerrado”, os 
“verdões” tão cobiçados por quase todos os frequentadores de pesqueiros.

No Lago Verde também tem uma 
quantidade muito boa de belíssimos 
Curimbatás, muito tambacú , e se-
gundo os funcionários tem 2 gran-
des jaús e 6 pirararas, que devem 

ser de proporções monstruosas uma vez que não 
aparecem há anos, provavelmente porque aqui nin-
guém traz equipamento pra elas, e como tem bas-
tante enroscos tirá-las com tralha de tamba deve 
ser quase impossível.

Ao chegar na recepção o que se vê chega a inti-
midar; o hall de entrada é enorme, extremamente 
organizado, e luxuoso em estilo colonial, tudo de 
extremo bom gosto, limpo, organizado. Tive até de 
fazer um videozinho pra mostrar pra esposa de tão 
impressionado que fiquei, é lindo de perder o fôle-
go mesmo, não dá nem pra imaginar que se trata 
de um clube de pesca, a sensação é de estar entran-
do num luxuoso hotel estilo colonial. Os quartos e 
restaurantes/refeitórios seguem o mesmo padrão, e 
mesmo com tudo isso os valores, apesar de não se-

rem tão baixos obviamente, são bastante acessíveis.
Antes mesmo de montar as tralhas tomei um ba-

que pesado no corpo e percebi que uma virose com 
febre alta tinha me pegado infelizmente. Minha ta-
refa pessoal aqui era tentar essas pirararas e jaús, 
mas não consegui sequer armar uma linha, tive de ir 
pro quarto e aqui não consegui fazer minha parte... 
Felizmente as acomodações são fantásticas, pude 
descansar bem por estes 2 dias e ao sair pro nosso 
último destino estava zerado! 

Mas não é por isso que a pescaria aqui deixou de 
ser excelente, segue pra vocês como foi a pescaria 
aqui, contada pelo Reginaldo da Rota Fishing.

Muito prazer a todos! Sou Reginaldo Rota 
Fishing, pescador esportivo, e com uma enorme 
satisfação que venho a escrever pela primeira 
vez para Revista Fishing News, e venho aqui pra 
levar até vocês a nossa incrível passagem pelo 
pesqueiro Lago Verde , aonde juntamente com 
Felipe “Malacu” Naous, um verdadeiro gênio na 
pesca esportiva em peixes de couro , também 

Jean Fabricio Coqui, um dos maiores gênios da 
modalidade Ultra-Light e o maior e melhor edi-
tor de vídeos que conheço na atualidade, e pra 
fechar o quadro meu amigo e parceiro Felipe 
Ferreira, o famoso “Tripa”. 

Iniciamos a pescaria e a escolha do lugar fi-
cou a critério do Jean pois ele já conhecia bem 
o pesqueiro e a escolha foi área do bar na parte 
final do lago, aonde já de início fisguei esse belo 
tambacu na ração furadinha no palminho (mon-
tagem com boia cevadeira 66g com chicote de 
3 metros , anzol chinu 6 e boia guia número 3); 
chega ser covardia, é um arremesso e um peixe, 
fantástico o potencial de ações nesse esquema .

Iscas boiadas como geleia de mocotó, pão, sal-
sicha e pão de queijo também são um verdadeiro 
espetáculo de se usar, além de ter muita ação ain-
da é onde sempre batem os maiores exemplares; 
é forma mais usada pelos pescadores de Goiânia e 
região. E ainda tem muito corimba que logo mais o 
Jean vai contar pra vocês o estrago nas Ultra - Light. 
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Detalhe para esse belo tambacu fisgado no 
pão boiado, olha o tamanho do rabo desse peixe 
depois de uma longa briga ainda me deu várias 
cassetadas fora da água, realmente um belo exem-
plar, peixe inteiraço, esse tipo de pesca com iscas 
boiadas na parte da noite dão grandes resultados 
no pesqueiro lago verde.

Olha o belo verdão o famoso hulk fisgado pelo 
Felipe Peixe muito cobiçado pelos tambeiros, aqui 
no lago verde tem muitos dessa espécie, e o mais 
bacana, alguns acima dos seus 30 quilos, o sonho 
de fisgada de qualquer pescador!

Jean também fisgou seu hulk, tambaqui ama-
zônico. Como vocês podem ver na foto pelo gorro 
do Jean noite muito fria, pescaria de inverno muito 
intenso, mesmo assim os tambaquis, peixe cujo ha-
bitat natural é de águas quentes, não estavam to-
mando muito conhecimento de temperatura não, 
estavam sempre dando as caras na ponta da linha.

Mais 2 exemplares fisgados agora de fundo e 
volto a bater na tecla, olha o tamanho do leque do 
rabo desses peixes!! Foi utilizada massa amendolo-
co da Amental Fishing, pois no decorrer da noite a 
temperatura ia caindo bastante já dificultando um 
pouco a pesca de superfície. 

Esse belo tambacu foi fisgado atrás do bar aonde 
passa um canal de agua; coloquei uma salsicha cor-
tada em 2 partes iscada em cruz, como eu particu-
larmente costumo chamar: umas das partes deixo 
na linha vertical cobrindo o olho do anzol e a outra 
parte na horizontal cobrindo todo corpo do anzol, e 
deixo a vara na posição de 45° graus com a parte da 
salsicha vertical na flor da agua e a parte horizontal 
dentro da agua , eu uso sempre carretilha de perfil 
alto de pequeno porte pra esse tipo de sistema pois 
largo ela destravada somente na sineta, o que não 

oferece risco de quebrar a vara já que a quantidade 
de linha solta no carretel é muito pouca. Nessa pes-
caria usei uma carretilha da Penn (Squidder 140). 
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Olha ele ai novamente! Só estava faltando o meu 
verdão para fechar com chave de ouro essa minha 
passagem pelo pesqueiro lago verde esse foi fisga-
do no pão boiando anzol direto na linha, aonde ele 
não resistiu e deu aquela explosão fantástica que os 
tambaquis sabem fazer melhor do que ninguém, 
quase roubam a vara da mão do pescador.

Agora passo a bola para o Jean Coqui que vai 
contar pra vocês o verdadeiro poder da Ultra - light 
da Amental Fishing, aonde logo de cara no primeiro 
arremesso veio a arrancar um belo tambaqui.

Ultra Light Amental!
Chegando no pesqueiro apresentei o local ao 

Reginaldo que ainda não conhecia e também ao Fe-
lipe tripa e ao Felipe Malacu (Pennraiba) que estava 
meio baqueado com algum tipo de virose, passei 
todas as informações sobre os tambas e tambaquis 
que habitam o lago principal e que são vários pei-
xes realmente monstros! Me preparei para começar 
a minha pescaria de ultralight e estava muito feliz 
de estar ali, pois recentemente havia batido o meu 
recorde pessoal de Tambaqui de 28kg na vara PRÓ 
8-11 lbs, linha 0.24 mm mono e massa Amendoloco 
neste pesqueiro. 

Então para mim voltar e pescar novamente nes-
te paraíso tinha um significado mais que especial  
montei minhas tralhas escolhi meu canto preparei 
a massa montei as varinhas, tudo preparado linha 
na água... Não acreditei no que aconteceu no pri-
meiro arremesso, na primeira sessão de linha na 
água bateu um cavalo; na fisgada travou no fundo 
do tanque que parecia uma pedra! Lentamente o 
monstro acordou e começou a nadar, simplesmen-
te corridas alucinantes, molinete cantando, vara 
totalmente flexionada. Isso mesmo meu amigo, eu 

tinha mais um tambaqui, o famoso Hulk, o Verdão, 
o amazônico na ponta da minha linha. Começar a 
valer mais uma briga fantástica, sorriso no rosto e 
coração a mil! Depois de alguns minutos de intensa 
correria ele apareceu e veio para foto mas um peixe 
lindo extremamente íntegro. Valeu de troféu e mui-
to mais; valeu a foto com um peixe maravilhoso, 
perfeito! 

Dentre outros além do Tambaqui fisguei Pa-
cus, tambacus e Corimbas, e tudo isso aconteceu 
ao som de pássaros pretos, canários, anhumas ou 
inhumas (cada região assume um nome) entre ou-
tros pássaros que ali habitam e, é claro meu amigo, 
não podiam faltar eles: mais uma vez fui saqueado 
pelos Quatis; eles já se tornaram meus amigos, es-
tão viciados na Amendoloco.

Este pesqueiro é um lugar que eu recomendo a to-
dos os meus amigos e clientes, o tratamento é ótimo, 
a recepção melhor ainda e os peixes estão lhe aguar-
dando de boca aberta, é realmente o pesqueiro dos 
sonhos. Fantástica estrutura e o melhor de tudo, próxi-
mo ao aeroporto. De Uber gasta-se aproximadamente 
R$70,00, vale muito a pena visitar este local é muito em 
conta; a pescaria com hospedagem acaba saindo até 
mais barato do que alguns pesqueiros de São Paulo, 
então recomendo que entrem em contato para consul-
tar os valores e preparar o próximo destino das suas 
pescarias.

Encerrada a pescaria fomos todos para o merecido 
descanso, e no dia seguinte de madrugada já partiria-
mos para nosso último destino desta viagem, que você 
confere em breve.

Felipe Naous
Reginaldo Nascimento
Jean Coqui 

Em breve no nosso portal  www.fishingnews.com.br, 
mais fotos e informações desta matéria.
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Rio Acari/AM
POR  RHUSYVEL GARCIA

ROTEIRO

Saímos de Brasília e embarcamos para 
Manaus, gravamos este programa 
embarcados no Marco Polo barco ho-
tel do nosso parceiro Orlando que cui-
da de toda a operação para que seja 

tudo perfeito. Chegando em Manaus já havia um 
ônibus que nos levou para o hotel, além do restan-
te do grupo que faria parte da semana de pesca 
que teríamos.

No caminho do aeroporto para onde ficaría-
mos hospedados o Orlando já foi explicando a 
logística da operação, todo o grupo ficaria aquela 
noite em Manaus e partiria no outro dia cedo para 
o local que o barco estava ancorado. Seria uma 
viagem de aproximadamente 3 horas de ônibus, 
porem como era um ônibus de turismo seria mui-
to confortável chegar ate o local de partida para a 
pescaria.

Conversa vai, conversa vem e nos tivemos a 
noticia que não queríamos ouvir! O rio Acari ainda 
estava cheio e seria uma pescaria difícil e desafian-
te, eu já tinha ideia de que ele estaria fora do nível 

“correto” para a época, mas não imaginava que es-
taria tão cheio como estava.

Chegando no hotel nos acomodamos e eu já 
comecei a rezar para a agua abaixar ou para que 
a sorte estivesse do nosso lado, por que eu estava 
preparado para bater isca ate não aguentar mais. 
Amanheceu e nos partimos para o barco, o gru-
po que iria nos acompanhar era de Maringa e sua 
grande maioria era de japoneses que migraram 
para o Brasil. Essa e uma cultura que admiro e gos-
to muito, acredito que este foi um dos motivos de 
termos todos nos dado muito bem! 

Chegando no barco hotel fomos recebidos com 
um farto almoço, vou confessar que nessa viagem 
conseguimos comer ainda mais que o normal,  
e nosso normal já não é pouco! Rsrsrs... O barco 
inteiro foi pensado para o conforto e boa estada 
do pescador, os camarotes são espaçosos e com 
banheiros internos, ar condicionado, camas beli-
che, televisão e armário para organizar suas coisas. 
No segundo andar fica o restaurante climatizado 
e uma área comum para reunir depois do dia de 

Meus amigos pescadores desta vez nossa pescaria será no rio Acari, um dos grandes e 
piscosos rios do Amazonas. Nós contamos nos dedos os dias para essa pescaria chegar, 
apesar de ter sido fantástica foi muito difícil! Mas sobre isso falaremos depois. pescaria com chopeira e ducha para refrescar, além de uma visão única da natureza ao nosso redor.No 

terceiro andar tem espreguiçadeiras para relaxar ou bater um papo pegando um vento, além de ser o 
local onde montamos nossa tralha de pesca. Por falar nisso, levei para essa pescaria:

• Vara Enzo 20lbs 5’8” ação rápida - Albatroz Fishing
• Vara Vértice 20lbs 5’8” ação apida - Albatroz Fishing
• Vara riverfishing modelo hora da pesca 25lbs 6’0” extra rápida (esta desenvolvida especialmente para hélice)
• Carretilha Aquila 7.0.1 -Albatroz Fishing
• Carretilha Timber S 6.4.1 - Albatroz Fishing
• Carretilha Black Snake 7.0.1 - Albatroz Fishing
• Linhas titanium e mult color 50lbs - Albatroz Fishing
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Depois de montar todo o material, descemos 
todos para tomar um chopp e falar sobre estraté-
gias para a pescaria que iria iniciar no dia seguinte 
pela manha.  O barco hotel navegou durante toda 
a tarde e noite para chegarmos no rio Paranã do 
Araria onde começaríamos a brincadeira com os 
peixes de couro, o fato de ainda estar muito cheio 
os rios indicava que a pescaria de bagres seria ex-
celente. E assim foi! Já na primeira manhã de pesca 
conseguimos capturar duas pirararas e ainda per-
di outra que era gigante, ela tomou muita linha e 
passou em alguma estrutura no fundo, tentei por 
um tempo soltar a linha mas foi em vão. Ela conse-
guiu arrebentar a linha com o atrito na estrutura.

Eu já estava feliz e quase esquecendo que 
aquela quantidade de agua perfeita para as pirara-
ras iria me maltratar com os tucunarés. Depois de 

pescar o dia todo nos continuamos subindo com 
o barco hotel ate a entrada do rio Acari, este era o 
nosso principal destino na busca dos tucunarés pi-
nima que para mim e uma das espécies mais lindas 
da família dos tucunarés.

Começamos a pescaria dos tucunas sem muita 
ação, ainda estávamos na entrada do rio e eles pre-
ferem ficar em igarapés e lagoas ao longo do Acari. 
Ainda assim tivemos algumas ações bem tímidas 
mas que já foram dando esperança para este pes-
cador aqui, com essas poucas ações consegui per-
ceber que o peixe estava se alimentando bem na 
superfície e não só “batendo” na isca.

Paramos para almoçar e o barco continuou su-
bindo em busca de aguas mais baixas e lagoas, 
e depois de mais 4 horas subindo conseguimos 
perceber estruturas que não haviam na boca do 

rio. Pescamos por dois dias nessa região e todos 
do barco pegaram peixes, claro que nem todos 
conseguiram um troféu e eu estava sendo um dos 
azarados, apesar de já ter tido muitas ações e qua-
se todas na isca de hélice o que deixa a pancada 
muito mais gostosa, so que eu queria mais. Neste 
dia no horário do jantar conversando com os ami-
gos que fizemos no barco, eles me falaram de um 
ditado japonês que diz sobre tranquilidade, sobre 
calma, e sua tradução livre e: “Hoje é hoje, amanhã 
é amanha”, parece meio obvio porém me fez pen-
sar e ficar mais tranquilo esperando o próximo dia 
como uma espécie de recomeço.

No penúltimo dia de pesca nos subimos mais 
4 horas durante a noite para chegar em algumas 
lagoas conhecidas dos guias, o nosso tinha o ape-
lido de soldado, um cara super alegre e com muito 
conhecimento sobre a região e pescaria de tucu-
narés. Entramos em uma lagoa e começamos a dar 
os primeiros arremessos, a quantidade de peixe 

estava ótima por que realmente pegava muito, 
mas eu ainda queria e precisava do troféu para o 
programa, faltava aquela cereja do bolo. Eu come-
cei a fazer vários dublês, levantava o cardume na 
hélice e depois pegava com popper, stick, zara e 
tudo mais que arremessava.

Nessa brincadeira eu achei meu troféu! Peguei 
um tucunaré com o stick e tentei fazer o duble 
com uma isca de meia agua, arremessei e comecei 
a trabalhar com toques de ponta de vara. 
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Rhusyvel Garcia
Pró-staff Revista Fishingnews 

Consegui ver um rebojo atrás da isca e mantive 
o trabalho para o peixe não parar o ataque, quan-
do já estava próximo do barco senti a fisgada e tive 
a impressão de que eram dois grandes tucunarés 
por que consegui observar um atacando e o que 
eu achava ser outro seguindo, nas verdade esse 
segundo peixe era o rabo do primeiro e único que 
atacou a isca, e agora você já consegue imaginar o 
tamanho da encrenca que arrumei.

Ele só brigava no fundo e conseguiu me enganar 
por uns 40 segundos me fazendo achar que era o 
tucunaré que eu estava buscando, a linha começou 
a esticar e eu consegui perceber que naquele mo-
mento nos veríamos o salto de um pirarucu! Quan-
do ele saltou eu gritei de alegria, era muito mais do 
que eu tinha pedido e pra completar ele era gigan-
te. O nosso guia calculou entre 40 e 50 kilos, eu sin-
ceramente so tenho a certeza que ele era enorme e 
com o material que eu estava usando ele se tornou 
maior ainda, eu não esperava achar um pirarucu 
ali, muito menos em um cardume de tucunarés. Eu 

não tinha o material adequado para aquela briga e 
por isso estava em desvantagem, mas ainda assim 
conseguimos brigar durante um bom tempo e ele 
continuou dando show com vários saltos.

Quando finalmente o bruto cansou eu já co-
mecei o processo de recuperação dele forçando a 
respiração, e jogando o ar para fora. Dessa forma 
ele consegue descansar e voltar a respirar normal-
mente, pedi para o soldado começar a puxar o 
barco bem lentamente para algum lugar de mar-
gem, assim eu poderia descer e tirar algumas fotos 
antes de soltar aquele gigante. Quando estávamos 
chegando na margem o meu leader não aguentou 
mais e arrebentou, a boca do pirarucu tem uma 
dentição parecida a uma serra e o atrito com o lea-
der foi muito grande desde a fisgada.

Fiquei triste por não conseguir descer do bar-
co e admirar ainda mais aquele exemplar, porem 
muito feliz por ter conseguido brigar com ele 
usando um material relativamente “leve” e não 
preparado para aquela situação. Tive a certeza de 

que pescaria é realmente uma caixinha de sur-
presas e quando menos se espera o peixe da sua 
vida pode aparecer.

Voltamos para o barco quase pulando de feli-
cidade e naquela noite não teve televisão, o vídeo 
do pirarucu foi assistido por todos e alguns viram 
ele varias vezes, confesso que ate agora não tenho 
explicação de como aquele peixe apareceu naque-
le local e com aquela situação, mas sei que acon-

teceu e me ensinou a ficar relaxado e esperar, por 
que “hoje é hoje, amanha é amanha”.

Para assistir a este e vários outros programas e 
so acessar o canal do hora da pesca no youtube ou 
o site www.horadapesca.com.

Em breve no nosso portal  www.fishingnews.com.br, mais fotos e informações desta matéria.
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Amigos, pelas minhas andanças em pesqueiros, sempre encontro pessoas interessadas 
em pesqueiros que tenha uma boa estrutura de hospedagem para passar uns dias de 
férias ou finais de semana usufruindo de conforto, paz, lazer e diversão para toda a 
família, além da pesca. E de preferência que seja perto aqui da capital. 

Hotel Fazenda Pintado na Brasa
É Pintado na brasa mas com muitos Tambas nos lagos.

POR NELSON CHIBAPESQUEIRO

OHotel Fazenda Pintado 
na Brasa é um excelen-
te lugar que se adequa 
muito bem a isso. Lo-
calizado às margens da 

rodovia Carvalho Pinto no município 
de Guararema, é perto e com uma es-
trutura impar. Lugar para passar dias 
inesquecíveis com muito conforto, des-
canso, comodidade. Sua estrutura de 
hotel fazenda, oferece diversas opções 
de acomodações, restaurante de bom 
nível e o ponto alto, hoje, é o parque aquático. Apesar do parque fazer parte da estrutura do hotel, ele 
pode ser utilizado no sistema “Day Use” pagando uma taxa diária como se fosse uma entrada. Muito 
famoso na região como sendo o “ Guararema AcquaThermas”. São várias, piscinas com água quente, 
toboáguas, áreas de convivência para tomar sol ou descansar. Lugar agradável, muito bonito e convida-
tivo. Muito top. E com o restaurante que atende todo o hotel com pratos triviais ou especiais, conforme 

a preferência de quem vai passar o dia. 
Para se ter uma ideia do nível de 

serviço, é um local que várias empresas 
de grande porte fazem eventos corpo-
rativos, onde hospedam seus funcio-
nários e desenvolvem as atividades 
que precisam, seja um seminário ou 
um treinamento, com muito conforto, 
boa estrutura para essa finalidade e ex-
celente custo benefício.

É um empreendimento do Sr. Mar-
celo e seu filho Felipe que ao longo 
de muitos anos, vêm aprimorando e 

agregando mais atrações ao hotel. Lá no passado, 
começaram com o hotel e o pesqueiro, depois in-
crementaram a parte de eventos para as empre-
sas, depois investiram no parque aquático e agora 
novamente vão dinamizar mais o pesqueiro.

Para alavancar mais a parte do pesqueiro, ape-
sar de já ser muito conhecido, foi feito investimen-
tos em muitos peixes e nossa matéria é para a 
divulgação dessa nova fase. Por isso, agendamos 

uma pescaria para mostrarmos a todos os nossos 
leitores e pescadores como esta produtivo e con-
fortável pescar lá e a quantidade de grandes pei-
xes disponível para os frequentadores. Para quem 
só vai pescar e não quiser usufruir do restante da 
estrutura é como se fosse um pesqueiro normal. 

Então, para esse evento, contamos com nossa 
equipe competente, para pescar os grandes exem-
plares do hotel Pintado na Brasa. 
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Participaram o Jean Coqui, o Ricardo Yamada, o 
Alê, o Octávio, o Clóvis, o Washington, o cartunista, 
mas também grande pescador Leandro Noritomi e 
eu, Nelson Chiba.

Amigos, éuma facilidade ir para o pesqueiro do 
Hotel Fazenda Pintado na Brasa. Pegamos a mar-
ginal Tietê, a rodovia Ayrton Senna e depois de 
Mogi da Cruzes, um pedacinho da rodovia Carva-
lho Pinto até a entrada para Guararema. Pois bem, 
o Pintado na Brasa fica praticamente no trevo da 
entrada para Guararema. São todas estradas muito 
boas em excelente estado de conservação e muito 
bem sinalizadas.

Por volta das 7:30hs, chegamos no local e tive-
mos um tempo para conhecer a estrutura do hotel 
fazenda. Muito bonito, bem cuidado, rodeado de 
muito verde e muito florido. Tomamos um café e 
nos dirigimos para a beira dos lagos. 

Como sempre, o Jean fez um reconhecimento 
de todos os lagos e depois com a indicação do 
Felipe, fez sua escolha pelo lugar para começar 
a pescar. 

O Ricardo Yamada já chegou e montou sua 
tralha e logo nos primeiros arremessos já fisgou 
um belo exemplar. 

O Alê optou por praticar a pesca de fundo com 

massa. Estrategicamente posicionado, lançou seus 
anzóis na água e ficou na espera. Todos no lago 
onde estão os maiores exemplares. Ou seja. O pri-
meiro de cima para baixo.

Depois de algum tempo onde todos estavam 
concentrados em um único lago, resolvi mudar e 
pescar no lago de baixo, onde também começa-
ram a subir grandes Tambas para comer a ceva. 
Então dividimos a equipe, sendo que Eu o Octávio 

e o Clóvis começamos a pescar no lago de baixo.
Como fui um dos primeiros, resolvi pescar na 

superfície com ração na pinga como isca. Chicote 
de 1,5 m, anzol pequeno para não afundar a ra-
ção da isca. As primeiras ações foram de Tilápias 
e depois começou a pesca de Carpas Húngaras. 
Nunca em minha vida de pescador pesquei tan-
tas Carpas como nesse evento. Era só jogar a ce-
vadeira e acontecer a ação. 
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Fiquei com a impressão que pesquei todas as 
Carpas que haviam no lago durante o dia todo. 
Foram muitas. Segundo o Felipe, elas foram co-
locadas nesse lago para ajudar na manutenção, 
pois elas fazem a limpeza do fundo. Nem por isso 
deixou de ser muito emocionante a minha pesca. 
Juntamente comigo o Octávio também fez a festa 
com um equipamento mais leve. Muitas Carpas e 
Tilápias. A maioria nem quis fotografar. O Clovis, 
fez a tentativa e conseguiu fisgar um belo Pacu. 
De grande porte e uma cor sem igual, bem ama-
relinho. Muito bonito. Mas também pescou Car-

pas Húngaras. Acho que era o dia delas.
Nessa condição das Carpas estarem bem ativas, 

os Tambas não tiveram muitas chances de dispu-
tar comida com elas, por isso não tivemos muitas 
ações de Tambas nesse lago.

O Leandro Noritomi, passou a manhã batendo 
as margens desse lago com iscas artificiais. O ob-
jetivo era fisgar as belas Traíras. Teve muita ação, 
mas como estava com Frog, muitos ataques foram 
frustrados. Mas fisgou um belo exemplar no cur-
to espaço de tempo que pescou conosco. Foi pra 
foto. Um pouco antes do almoço,ele teve que se 

ausentar. Obrigado Leandro pela participação e 
ajuda na matéria.

No lago dos Tambas, a ação estava direto. Os 
peixes não estavam subindo muito, mas mesmo 
assim o Yamada estava fazendo sua linha de pro-
dução. Um Tamba após outro. Estava pescando 

na forma usual. Cevadeira, chicote longo de 3 
metros, boinha sinalizadora e com isca a ração 
furadinha com 70 cm de profundidade. Anzol 
chinu nº 6 com dois grãos de ração. Vejam nas 
fotos que a maior quantidade de Tambas, foi ele 
que pescou.
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Broad. Linha top para essa prática. A li-
nha de boa qualidade, juntamente com 
a flexibilidade da vara e mais o freio do 
molinete forma o conjunto de fazer mi-
lagres de pescar peixes de mais de 30 kg. 
E não importa se é Tamba, Pintado ou Pi-
rarara. Para quem quer ver a demonstra-
ção, acesse o canal do You Tube do Jean. 
É o “jeanamental” ou então pode visitar 
seu site: www.amentalfishing.com.br. Lá 
você tem todas as informações, inclusi-
ve como comprar as tralhas adequadas. 
Vejam o grande talento do Jean fazendo 

coisas incríveis. É provável que muito em breve ele vá postar o vídeo dessa pescaria lá no You Tube.
Já no meio da tarde, o Clovis também foi para o lago dos Tambas e fisgou os seus baguás. Mas no caso 

do Clovis, ele mistura as técnicas que nem sei como ele pegou os peixes. Mas o importante é que ele 
pegou. Grande Clóvis. Acho que faz essa baguncinha de propósito só pra alegrar a equipe.

Amigos, essa pescaria, apesar de ser uma matéria para a revista ficou com sensação de um belo pas-
seio. Por ser um lugar diferente, muito bonito, bem estruturado como é um hotel fazenda, parece que a 
gente está de férias no local. É muito bacana.

Sobre o almoço, amigos, a comida é de muito bom nível. Para os frequentadores do pesqueiro você 
pode pedir os pratos mediante um cardápio com muitas escolhas, mas se você além de pescador for 
hospede, então você pode se servir a vontade no “self service” de acordo com as regras de sua diária 
contratada.

Gostaria de agradecer a atenção do Sr. Marcelo e o Felipe que fizeram companhia a nós nos mo-
mentos que puderam porque a rotina do dia deles é muito agitada. É muito trabalho que eles têm. 
Mesmo assim nos prestigiaram e contaram as histórias do empreendimento e que o objetivo é maxi-
mizar todas as áreas do hotel fazenda, sempre cativando os clientes e cada vez mais se tornar um lugar 
para acolher da melhor forma os pescadores ou aqueles que vão com as famílias para passarem uns 
dias inesquecíveis.

No caso do pesqueiro foi a aquisição de muito mais exemplares de grandes Tambas, disponibiliza-
dos nos lagos, motivando muitos pescadores de São Paulo ou da região ir em busca de seus cobiçados 
troféus. Então pescadores, só pega um grande Tamba quem vai pescar num lugar que tem esse peixes.

À nossa equipe nota dez, agradeço a competência de cada um, cumprindo com tranquilidade a mis-
são de realizarmos uma bela matéria ou uma bela pescaria num lugar muito especial, demonstrando 
todo o potencial do Hotel Fazenda Pintado na Brasa.

Aos amigos leitores e pescadores posso recomendar com 
muita tranquilidade que é um excelente lugar para se conhecer e 
quem já conhece é só continuar usufruindo desse belo patrimô-
nio de nossa pesca e turismo. O endereço é: Rua Jose Marcelinne, 
760 - Goiabal - Guararema - SP -Telefone: (11) 4693-2594.Para-
maiores informações acesse o site: www.pintadonabrasa.com.br

Um grande abraço a todos e até uma próxima matéria.

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

O Alê também teve sucesso na pesca de fundo. 
Usou massa e teve diversos exemplares na linha. É 
uma das especialidades dele. Armou dois conjun-
tos e ficou na espera.

O Jean, também, depois de uma tentativa na 
cabeceira do lago, mudou de lugar. Começou reali-
zando seu objetivo que era pescar um grande pin-
tado. Belo exemplar. Depois foi uma sequência de 
várias espécies comoTilápias, Saint Peter, CatFish, 
mas predominando os grandes Tambas. Vejam no-
vamente a grande versatilidade do ultralight. Pes-

ca-se a maior diversidade de espécies e também 
grandes exemplares. No caso de grandes exem-
plares tem que ter o talento de saber trabalhar o 
peixe fisgado com a pequena vara de pescar Tilá-
pia, customizada para uso com molinete. No caso 
do Jean ele vende suas varas especiais com blanks 
balanceados e super-resistentes para aguentarem 
peixes de mais de 30 kg. 

É um desafio para poucos. Mas é adrenalina 
para uma vida toda. O inacreditável é que a linha 
de pesca é de nylon, 0,24 mm. Trata-se da Owner-

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

Com o objetivo de contribuir 
na conscientização ecológi-
ca e disseminação do pesca e 
solte a Federação Brasiliense 

de Pesca Esportiva conhecida também 
como Federação Candanga - FCPE pro-
moverá duas etapas do IV TORNEIO DE 
PESCA ESPORTIVA, um dos maiores eventos de pesca do Centro-Oeste. 
As etapas serão no deslumbrante e orgânico Lago Paranoá, palco já consagrado pelo seu potencial 
turístico. O evento e largada ocorrerá no píer e dependências do Clube ASCADE. 
 
• 1ª Etapa: 10 e 11 de maio 
• 2ª Etapa: 13 e 14 de setembro
 
São esperados cerca de 800 participantes diretos nas etapas e 2.000 pessoas presentes em toda pro-
gramação do evento, que terá uma encouraçada infraestrutura para todos os dias do torneio como 
equipamentos de sonorização, tendas, gerador, juiz de prova, monitores, brigadistas, segurança e 
muitos prêmios e brindes para os participantes, além dos cobiçados troféus. 

IV Torneio de Pesca Esportiva no Lago Paranoá  

POR CARLOS AUGUSTO 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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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.

 
Beatriz
Isca: Salsicha
Peixe: Dourado
Pesq. Lagoa dos Patos - SP

 
Edilson
Isca: Tilápia
Peixe: Pirarara
Pesqueiro Três Lagoas - 
Arthur Nogueira

 
Andre Santos
Isca: Ração
Peixe: Pincachara
Mairinque - SP

 
Milton Oka
Isca: Artificial
Peixe: Tucunaré
Barcelos - AM

 
Rudnei
Isca: Massa
Peixe: Carpa Cabeçuda
Pesqueiro Cantareira - SP

 
Manuel Rodrigues
Isca: Tuvira
Peixe: Pintado
Paso de la Patria - AR

 
Ezequiel
Isca: Salsicha
Peixe: Pincachara
Sol Pescarias - SP

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

 
Ribeiro

Isca: Anteninha
Peixe: Tambacú
Takamoris - SP

 
Pedro

Isca: Tilápia
Peixe: Pirarucu

Monte Sião - MG

 
Cesar Karita

Isca: Fly Streamer
Peixe: Tarpon

Recife - PE
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