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NOTÍCIA

Diante da abertura de uma janela meteorológica 
muito boa para navegação, a Família Schurmann 
decidiu retornar ao Brasil, após quatro meses nas 
Ilhas Falklands/Malvinas e Georgia do Sul, onde 

permaneceram por mais tempo que o planejado em conse-
quência da pandemia. Na região, as temperaturas entre 2º e 
6º com sensação térmica de até -10º; os ventos e as tempest-
ades fortes que mantinham a tripulação em alerta constante 
para manter a ancoragem segura, e a falta de comunicação 
frequente dificultando o contato de Erika com o pai, médico 
atuante na Itália, levaram à decisão de retorno. A navegação 
de volta para Brasil foi de nove dias e meio ininterrupta até Vil-
fredo e Wilhelm Schurmann e Erika Cembe-Ternex ancorarem 
o veleiro Kat na Marina Itajaí, em Santa Catarina.

“Em janeiro, a navegação de ida para Falklands foi ter-
rível. Seguramente a mais dura já enfrentada em 36 anos de 
aventuras. Tempestades com ventos de 130 km/h e ondas 
enormes com mais de 6 metros causaram avarias no veleiro 
Kat. Nada comprometedor, contornável. Por isso, para a volta 
não podíamos deixar passar uma abertura de janela meteo-
rológica como essa”, conta Vilfredo. E acrescenta: “o planeja-
mento original previa voltarmos até, no máximo, março. Fo-
mos pegos de surpresa pela pandemia e tivemos que ficar 
por lá e nos adaptar rapidamente para essa situação”. As in-
certezas em torno de eventual - e necessária - ampliação da 
adoção de lockdown ou de um cenário semelhante ao da Eu-
ropa que inicia cautelosa saída da quarentena também foram 
consideradas antes de içarem as velas e regressarem.

Com a pandemia e as orientações da Organização Mun-
dial da Saúde, Vilfredo (que faz parte do grupo de risco), o 
filho Wilhelm e a nora Erika optaram prontamente em am-
pliar a estadia em Falklands/Malvinas. “Ficar isolado a bordo 
fez do mar o local mais seguro naquele momento. Foram 
raríssimos o contato - mesmo que apenas visual e a distân-
cia - com outras pessoas. Lá, nossos companheiros eram 
pinguins, focas, albatrozes, golfinhos e outros animais”, 
lembra Vilfredo. Com uma população de aproximadamente 
3 mil pessoas, a região registrou apenas 13 casos de Cov-
id-19, todos curados até o retorno da Família Schurmann. 
“Foram pessoas que tinham chegado da Europa, onde 

foram infectadas. Permaneceram em isolamento e trata-
mento, ao mesmo tempo que medidas de segurança foram 
adotadas. Em Porto Stanley, a maior cidade, se mantém um 
distanciamento de 2 metros - 2,5 metros entre as pessoas e 
todas com máscara, por exemplo. No supermercado, limite 
de 15 pessoas, no máximo. Todos seguiram as regras e não 
houve falecimento na ilha”, conta Vilfredo.

O Capitão da Família Schurmann reconhece o privilé-
gio de estar em um local tão favorável para esse momento. 
“Podíamos desembarcar na região das fazendas. Todas 
distantes uma das outras, com longos pastos e pessoas 
fechadas em suas casas. No total, caminhamos cerca de 200 
quilômetros de campos desertos”. Das águas vinha uma 
“fonte extra” de alimentos: a região tem muitos mexilhões, 
trutas e algas comestíveis - além das frutas silvestres em 
terra. Vale registrar que, no mar e longe da ilha, mais de 100 
navios pesqueiros reuniam uma população maior que a de 
terra. “A pesca sustentável da lula, respeitando a natureza e 
os ciclos de reprodução, atraem um número muito grande 
de pescadores, que permaneceram o tempo todo em seus 
respectivos navios”.

Depois de 6 mil milhas (cerca de 12 mil quilômetros) 
navegadas neste primeiro quadrimestre do ano, Vilfredo, Wil-
helm e Erika estão de volta ao Brasil como se regressassem de 
um “mundo paralelo”. Com a comunicação muito restrita, sem 
conexão de internet, os Schurmann sabiam da gravidade da 
situação, mas só agora estão diante de um turbilhão de infor-
mações e um cenário mais claro da real - e triste - situação no 
país e no mundo. “É muito bom estar de volta, em poder me 
comunicar por vídeo com meus filhos, netos, parentes e ami-
gos. Mas o isolamento permanece e é necessário. Agora, esta-
mos todos no Brasil, seguindo as medidas de distanciamento 
social, com a certeza de que essa tempestade vai passar. Ela 
é mais dura e cruel com muitos, infelizmente. Mas vai passar. 
Até lá, que a gente faz a nossa parte, dentro do que é pos-
sível e nos compete”, diz Vilfredo ainda focado nos próximos 
projetos. O Capitão da Família Schurmann segue escrevendo 
o livro inspirado na Expedição U-513 - Em Busca do Lobo Soli-
tário e no planejamento da expedição Voz dos Oceanos, que 
tem o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
como parceiro global.

Isolado a bordo, Vilfredo Schurmann retorna ao 
Brasil após quatro meses nas Ilhas Falklands/Malvinas 

POR ALEXANDRE MORENO
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A
migos leitores e pescadores o mundo está unido em prol 
de vencer uma guerra contra um inimigo invisível, micros-
cópico porém mortal e tão letal que conseguiu paralisar a 

economia global.
Estamos recomeçando com precaução e cuidados, as ativida-

des em geral retomando ou tentando normalizar a reabertura.
E nesta edição nossas reportagens são nos conhecidos pes-

queiros Cantareira e Matsumura na capital, Park Santa Clara (atual 
Pesqueiro Brasa Parque), uma inusitada surpresa numa pescaria 
pelo Rio Juma com o pescador George Gibran, o mestre Gustavo 
Ameri no artigo de fly falando sobre as pequenas moscas para pei-
xes menores sem tirar a emoção, o pescador Tiago Papan num in-
teressante relato com o tema Pesca Urbana nos grandes centros, e 
finalizando nosso parceiro João Medei-
ros vai em Epitácio conferir os tucuna-
rés azuis e amarelos que mesmo com 
muita pressão de pesca ainda rende 
grandes pescarias.

Vejam também...Vitrine da Pesca...
Galeria de Fotos...Aventuras dos nos-
sos pescadores mirins Beto e Barú e 
muito mais...

Boa leitura e boas pescarias!
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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 • S E T E M B R O  DE 2020

Porto de São Sebastião - SP
TÁBUA DAS MARÉS • S E T E M B R O DE 2020

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 • S E T E M B R O DE 2020

Porto de Paranaguá - PR
TÁBUA DAS MARÉS • S E T E M B R O DE 2020

Porto de Itajaí - SC

FONTE: DHN

AG O S TO •  S E T E M B R O •  O U T U B R O  
Calendário Lunar

DIA HORA ALT (m)

16
QUA

02:23 1.4
08:28 0.0
15:21 1.6
21:04 0.2

17
QUI

02:45 1.5
09:08 -0.1
15:53 1.5
21:41 0.1

18
SEX

03:08 1.5
09:47 0.0
16:17 1.4
22:15 0.2

19
SÁB

03:32 1.5
10:24 0.1
16:28 1.3
22:53 0.2

20
DOM

04:00 1.5
11:02 0.3
16:41 1.2
23:24 0.3

21
SEG

04:30 1.4
11:39 0.4
16:51 1.0

22 
TER

00:02 0.4
05:02 1.2
12:13 0.6
16:47 1.0

23
QUA

00:51 0.5
05:43 1.1
09:11 0.8
10:58 0.9
13:04 0.8
16:09 0.9
20:54 0.7
22:53 0.7

24
QUI

01:56 0.5
06:51 0.9
08:54 0.8
12:02 1.0
15:41 0.9
20:45 0.7
23:53 0.8

25
SEX

03:26 0.5
12:47 1.1
20:23 0.6

26
SÁB

00:30 0.9
05:09 0.4
13:06 1.2
20:15 0.6

27
DOM

00:58 1.1
06:04 0.3
13:21 1.2
20:11 0.6

28
SEG

01:19 1.2
06:41 0.2
13:28 1.3
19:45 0.5

29
TER

01:39 1.3
07:15 0.1
13:43 1.4
19:49 0.4

30
QUA

02:00 1.4
07:54 0.0
14:02 1.4
20:13 0.3

DIA HORA ALT (m)

16
QUA

01:56 1.1
08:36 0.0
14:54 1.2
20:32 0.2

17
QUI

02:24 1.2
09:11 -0.1
15:38 1.1
21:09 0.2

18
SEX

02:58 1.2
09:51 0.0
15:30 1.0
21:51 0.2

19
SÁB

03:28 1.2
10:30 0.1
15:13 0.9
22:26 0.2

20
DOM

03:43 1.1
11:13 0.2
15:36 0.9
23:06 0.2

21
SEG

04:08 1.1
12:02 0.3
15:54 0.9
23:58 0.3

22 
TER

04:51 1.0
12:54 0.5
16:13 0.8

23
QUA

00:58 0.3
05:36 0.9
08:15 0.7
10:08 0.8
13:43 0.6
16:54 0.8
21:11 0.5
22:32 0.5

24
QUI

02:06 0.3
06:26 0.8
08:51 0.7
11:19 0.9
14:36 0.7
17:24 0.7
21:15 0.6
23:24 0.6

25
SEX

03:23 0.3
08:56 0.7
12:11 0.9
21:53 0.6

26
SÁB

00:02 0.7
04:41 0.3
12:58 1.0
19:02 0.6

27
DOM

00:41 0.8
05:45 0.2
13:19 1.0
19:28 0.5

28
SEG

00:36 0.8
06:36 0.1
13:47 1.0
19:45 0.4

29
TER

00:36 1.0
07:15 0.0
14:08 1.1
20:09 0.3

30
QUA

01:17 1.1
07:54 0.0
14:32 1.1
20:45 0.3

DIA HORA ALT (m)

16
QUA

02:43 1.9
08:32 -0.1
15:47 2.1
21:00 0.2

17
QUI

03:32 2.0
08:54 -0.1
16:32 2.1
21:11 0.1

18
SEX

04:17 2.0
09:11 0.0
17:13 2.1
21:38 0.0

19
SÁB

05:02 1.9
09:39 0.1
18:00 2.0
22:04 0.0

20
DOM

05:49 1.8
10:04 0.2
13:23 0.9
15:08 0.8
18:51 1.8
22:43 0.0

21
SEG

06:38 1.6
10:38 0.3
13:58 1.2
16:32 0.8
19:43 1.6
23:21 0.1

22 
TER

03:26 1.4
05:28 1.2
07:32 1.4
11:06 0.5
14:36 1.4
17:49 0.7
20:45 1.4

23
QUA

00:09 0.3
04:02 1.3
06:43 1.1
08:45 1.2
11:51 0.7
15:13 1.5
18:54 0.6
21:56 1.3

24
QUI

01:08 0.5
04:47 1.2
07:21 0.9
10:00 1.1
12:32 0.9
15:58 1.5
19:49 0.4
23:04 1.3

25
SEX

02:32 0.6
05:34 1.0
07:56 0.8
11:11 1.2
13:26 1.1
16:38 1.5
20:30 0.4

26
SÁB

00:08 1.5
04:11 0.6
07:41 0.7
12:09 1.4
15:00 1.2
17:02 1.3
21:04 0.4

27
DOM

01:02 1.7
05:41 0.3
12:54 1.5
21:36 0.5

28
SEG

01:53 1.8
06:34 0.0
13:23 1.6
21:34 0.6

29
TER

02:34 1.9
07:15 -0.2
13:45 1.7
19:47 0.5

30
QUA

03:11 1.9
07:56 -0.3
14:17 1.8
20:09 0.3

DIA HORA ALT (m)

16
QUA

01:14 1.1
08:08 0.0
14:14 1.2
20:44 0.2

17
QUI

01:53 1.2
09:01 0.0
14:51 1.2
21:08 0.3

18
SEX

02:27 1.2
09:59 0.1
15:19 1.2
21:02 0.3
21:40 0.3

19
SÁB

03:04 1.2
08:57 0.3
10:59 0.2
15:59 1.1
20:12 0.3

20
DOM

03:49 1.2
08:04 0.3
10:02 0.4
12:04 0.3
16:34 1.0
20:46 0.3

21
SEG

04:25 1.1
08:27 0.4
11:04 0.6
13:44 0.4
17:06 0.9
21:06 0.3

22 
TER

05:08 1.0
08:55 0.4
12:02 0.7
15:02 0.5
17:53 0.8
21:40 0.3

23
QUA

06:01 0.8
09:23 0.5
12:59 0.9
16:12 0.5
18:42 0.6
22:08 0.4

24
QUI

01:10 0.5
03:25 0.5
07:02 0.7
09:59 0.6
13:47 0.9
17:36 0.5
19:51 0.6
22:44 0.5

25
SEX

01:14 0.5
04:23 0.4
08:51 0.7
10:21 0.6
14:23 0.9
18:27 0.5
21:19 0.6

26
SÁB

05:06 0.3
15:01 0.9
19:04 0.4
23:08 0.7

27
DOM

05:46 0.2
11:59 0.8
19:40 0.4
23:53 0.8

28
SEG

06:14 0.1
12:29 0.9
20:01 0.4

29
TER

00:34 1.0
06:44 0.1
13:01 1.0
20:02 0.4

30
QUA

01:08 1.1
07:10 0.0
13:36 1.1
18:14 0.4

DIA HORA ALT (m)

1 
TER

02:30 1.4

08:23 0.0

14:39 1.4

20:54 0.4

2
QUA

02:49 1.4

09:00 -0.1

15:00 1.4

21:19 0.3

3
QUI

03:06 1.5

09:41 0.0

15:24 1.4

21:47 0.3

4
SEX

03:28 1.5

10:19 0.0

15:54 1.4

22:09 0.3

5
SÁB

03:54 1.4

10:58 0.1

16:19 1.4

22:26 0.4

6 
DOM

04:17 1.4

11:36 0.3

16:49 1.3

22:32 0.4

7
SEG

04:43 1.2

12:11 0.4

17:13 1.2

22:38 0.5

8
TER

05:04 1.1

12:56 0.5

17:45 1.1

22:54 0.5

9
QUA

05:30 1.0

13:53 0.6

18:13 1.0

23:13 0.6

10
QUI

10:51 1.0

15:06 0.7

18:58 0.9

23:09 0.7

11
SEX

00:54 0.7

05:47 0.7

11:51 1.1

16:39 0.7

12
SÁB

00:32 0.9

06:11 0.5

12:38 1.3

18:04 0.6

13
DOM

00:58 1.0

06:39 0.3

13:19 1.4

19:02 0.5

14
SEG

01:26 1.2

07:13 0.2

14:02 1.5

19:45 0.4

15
TER

01:56 1.3

07:49 0.0

14:45 1.6

20:26 0.3

DIA HORA ALT (m)

1 
TER

01:28 1.0
08:19 -0.1
15:02 1.1
21:08 0.3

2
QUA

02:08 1.1
08:58 -0.1
15:04 1.1
21:39 0.3

3
QUI

02:34 1.1
09:34 0.0
15:08 1.1
21:53 0.3

4
SEX

02:56 1.1
10:06 0.0
15:24 1.1
22:17 0.3

5
SÁB

03:21 1.1
10:32 0.1
15:36 1.1
22:53 0.3

6 
DOM

03:53 1.1
10:58 0.2
16:02 1.0
23:26 0.4

7
SEG

04:11 1.0
11:32 0.2
16:41 1.0
23:47 0.4

8
TER

04:38 1.0
12:11 0.3
17:17 0.9

9
QUA

00:34 0.5
05:15 0.9
13:06 0.4
17:56 0.8
22:02 0.5
23:09 0.6

10
QUI

01:47 0.5
06:24 0.8
08:04 0.8
09:56 0.8
14:23 0.5
18:54 0.7
22:38 0.6
23:56 0.6

11
SEX

03:04 0.5
11:09 0.9
16:43 0.5
23:41 0.7

12
SÁB

04:39 0.4
12:06 1.0
18:15 0.5

13
DOM

00:09 0.8
06:08 0.3
12:53 1.1
19:04 0.4

14
SEG

00:53 1.0
07:02 0.1
13:32 1.2
19:36 0.3

15
TER

01:30 1.0
07:51 0.0
14:09 1.2
19:58 0.3

DIA HORA ALT (m)

1 
TER

03:41 1.9
08:21 -0.3
15:02 1.8
20:32 0.4

2
QUA

04:19 1.9
09:00 -0.4
15:43 1.8
21:00 0.2

3
QUI

04:58 1.8
09:36 -0.3
16:24 1.9
21:26 0.1

4
SEX

05:38 1.7
10:08 -0.2
17:00 1.9
21:56 0.1

5
SÁB

03:43 1.4
06:11 1.6
10:43 -0.1
17:36 1.8
22:19 0.0

6 
DOM

02:45 1.5
04:58 1.3
06:58 1.4
11:13 0.1
18:08 1.7
22:51 0.0

7
SEG

03:04 1.5
05:58 1.2
07:53 1.3
11:53 0.3
18:45 1.6
23:19 0.1

8
TER

03:32 1.5
06:45 1.0
08:54 1.2
12:32 0.5
19:34 1.4
23:58 0.2

9
QUA

04:00 1.5
07:13 0.9
09:58 1.2
13:21 0.7
20:41 1.3

10
QUI

00:41 0.4
04:32 1.3
07:47 0.8
10:58 1.3
14:36 0.9
17:21 1.0
18:41 1.0
21:58 1.2

11
SEX

01:36 0.6
05:00 1.1
08:02 0.7
11:51 1.4
19:13 0.8
23:04 1.3

12
SÁB

02:58 0.7
05:11 0.8
08:06 0.6
12:34 1.6
19:45 0.6

13
DOM

00:04 1.5
07:56 0.5
13:19 1.7
20:11 0.4

14
SEG

01:00 1.7
07:51 0.2
14:08 1.9
20:36 0.3

15
TER

01:54 1.8
08:09 0.0
14:58 2.0
20:51 0.2

DIA HORA ALT (m)

1 
TER

01:29 1.0
07:44 0.0
14:02 1.1
18:27 0.4

2
QUA

02:06 1.1
08:08 0.0
14:38 1.1
19:02 0.3

3
QUI

02:47 1.2
08:16 0.0
15:06 1.1
19:29 0.2

4
SEX

03:17 1.1
08:21 0.1
15:44 1.1
20:02 0.2

5
SÁB

03:57 1.1
08:55 0.1
16:08 1.0
20:34 0.2

6 
DOM

04:31 1.0
09:16 0.2
16:46 1.0
21:01 0.2

7
SEG

05:04 1.0
09:53 0.3
17:08 0.9
21:25 0.3

8
TER

05:51 0.9
10:16 0.4
17:42 0.8
21:51 0.4

9
QUA

02:59 0.6
06:38 0.8
10:47 0.5
18:14 0.7
22:10 0.4

10
QUI

01:14 0.6
04:01 0.5
07:57 0.7
12:02 0.6
16:06 0.6
19:10 0.7
22:31 0.5

11
SEX

01:01 0.6
04:44 0.4
10:21 0.8
17:14 0.5
20:44 0.6
22:23 0.6

12
SÁB

00:53 0.7
05:16 0.3
11:53 0.9
18:10 0.4

13
DOM

00:32 0.7
05:57 0.2
12:34 1.0
18:51 0.3

14
SEG

00:27 0.8
06:36 0.1
13:08 1.1
19:32 0.3

15
TER

00:47 0.9
07:19 0.0
13:46 1.2
20:06 0.2
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VITRINE da pesca
PRODUTOS

Carretilha Penn International 80 VISW 2 velocidades 
As carretilhas Penn International são projetadas e fabricadas nos EUA com componentes americanos diretamente 

do centro de usinagem Penns Filadélfia. Suas engrenagens de aço inoxidável 
usinado são uma das maiores do mercado! Corpo e lateral em alumínio usinado 
e anodizado. Engrenagens e pinhão de aço inoxidável. Sistema Quick-Shift II ™ 
de 2 velocidades. O sistema Dura-Drag ™ proporciona um strike suave, mesmo 
sob configurações extremas. Anti-reverso duplo. Cinco rolamentos. Fabricado 
nos EUA de componentes nacionais e importados. Capacidade aprox (mm/
metros): 0,89/1025 - 0,96/880. Drag: 65 libras. Peso: 3,260 kg. Relação de 
recolhimento: 2.8:1 - 1.3:1. 

Vara Lumis Eclipse 2.10m 30lbs

Molinete Shimano Stradic Cl4+ 1000HG

Excelente opção custo x benefício, indicada para pescarias de arremessos longos 
como por exemplo de pesqueiros. Cabo feito em EVA de altissima qualidade e reel 
sear reforçado para que o molinete fique bem fixo. Vara em duas partes, facilitando 
o transporte da mesma. Blank feito em grafite + carbono, o que torna a vara 
extremamente leve e forte. Tamanho: 7”0 (2.10m). Utilização: Molinete. Material do 
cabo: EVA. Material do Blank: Carbono + Grafite.

O novo molinete Shimano Stradic Cl4+ 1000HG ficou ainda melhor. Agora produzido 
com um tipo de carbono, o Cl4+ que é mais leve e mais resistente que o Magnésio. 
Possui carretel em alumínio e vem com rolamentos S A-RB, que são 10 vezes mais 
resistentes a água salda. 7 Rolamentos ( 6 S A-RB). Relação de recolhimento: 6.3:1. 
Capacidade: 0,30 mm / 180 metros. Sistema Dyna-Balance® anti-oscilação. Anti-
reverso Super Stopper® II. Peso: 160g. Fabricado na Malásia.

 Nas melhores lojas do ramo!       

Disponível na www.serrapesca.com.br     

Na www.pescapinheiros.com.br

Miniatura Artesanal Tucunaré Açu

Linha Monofilamento Celta Soft F-2 300m

Namazu Pesca Esportiva em novo endereço

Minitatura de Tucunaré feito Artesalnamente com materiais reciclaveis Produto 
exclusivo Rei da Pesca!

A Namazu Pesca Esportiva, loja de equipamentos 
de pesca referencia na Zona Leste de São Paulo, 
está de casa nova! O novo endereço é Rua Juca 
Mendes, 206 - Vila Carrão. São apenas 300 metros 
ou dois quarteirões do antigo endereço. Há 6 anos 
atendendo pescadores de todas as modalidades, a 
Namazu está em um espaço mais moderno, de fácil 
localização para os clientes, mantendo a variedade 
de produtos e qualidade do atendimento, que 
sempre foram os destaques da loja. Trabalhamos 
com as principais marcas do mercado, atendendo 
clientes de todo o Brasil. Convidamos a todos para 
conhecerem o novo espaço!

Fabricada no Japão com matéria prima de altíssima qualidade para alto desempenho 
nas mais variadas modalidades de pesca. Cor vibrante (amarelo fluorescente) que 
proporciona excelente visibilidade; Super leve e macia (super line soft); Arremessos 
incrivelmente longos; Rápida resposta nas fisgadas; Baixa memória, durando muito 
mais em seus equipamentos; Resistência especial a tração, ao nó e abrasão.

Na www.reidapesca.com.br 

Na www.mgpesca.com.br

Namazu Pesca Esportiva - Rua Juca Mendes, 206 - Vila Carrão - Tel: 11-2227-1455/94159-7745 (Whatsapp de vendas) 
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PESQUEIRO

Cantareira
POR YASMINN TAKAHASHI

N
o final do século XIX, no ano de 
1882, foi inaugurado o Sistema 
Cantareira de abastecimento de 
água para abastecer 60 mil habi-
tantes, o dobro da população na 

época. Água de ótima qualidade vinda de nas-
centes da Serra da Cantareira abasteciam o trio 
de reservatórios até a década de 70. Hoje, o atual 
sistema Novo Cantareira faz a captação de água 
de represas ao norte do estado para fornecer à 
população. O antigo reservatório sedia o Pes-
queiro Cantareira para a alegria de muitos dos 

seus frequentadores e o Clube de Campo da Can-
tareira, mantido pela Associação de Funcionários 
da Sabesp.

Como é dentro do Clube da Sabesp é um lugar 
preservado e bem cuidado, anexo a uma reserva 
natural que fornece a água límpida que abastece 
os lagos e oferece até uma cachoeira onde as pes-
soas podem se refrescar em dias quentes.

O pesqueiro está localizado na zona norte de 
São Paulo, e conta com diversas espécies de pei-
xes como tambacus, traíras, dourados, carpas, 
piaus e as grandes bocudas tilápiassauros.

É no “paraíso das bocudas” que mais uma vez nossa equipe parte para mais uma 
incrível matéria. Talvez muitos de vocês já conheçam a história do Pesqueiro 
Cantareira, pelo fato de fazer parte do Clube de Campo da Cantareira. Mas aos 
novos leitores, faço um breve resumo sobre a história desse oásis na cidade.

Nessa matéria participaram Washington, Madalena,Alê, Yamada, Recco, Jean Coqui, Yasminn e 
Claudinho, como convidados tivemos Clóvis e Flávio (BodyFishing).

Grande parte da equipe preferiu ficar no lago dos tambas, as espécies de lá variam de 8 à 25kg. Já o 
Washington, Madalena e Clóvis escolheram o lago das tilápias para iniciar a pescaria. E Jean por utilizar 
a técnica ultralight, se instalou a princípio no lago das tilápias de fundo, mas caso não houvesse a ação 
esperada, migrava para outro.

O paraíso das bocudas e dos Baguás!

Pesqueiro
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Diversos peixes saíram nas próximas horas, 
o que garantiu fotos incríveis e muita satisfação 
para toda equipe. 

O destaque da manhã foi para o Jean que fis-
gou no lago da lanchonete uma belíssima traíra, 
no sistema ultralight utilizando a massa Amen-
doloco. De início esperávamos que fosse alguma 
carpa ou uma das tilápias gigantes do lago, mas 

quando tirou o peixe fora da água, foi uma baita 
surpresa a todos. Incrível como a pescaria pode 
nos surpreender nesses momentos! 

Tadao, Massaru e Natalino Nacanisi grandes 
frequentadores do pesqueiro na pesca do Fly 
também estavam presentes. Como são frequen-
tadores assíduos, fizeram bonito e também ga-
rantiram dezenas de bocudas.

No lago dos tambas não demorou muito para 
começarem as ações, Recco fisgou um belo tam-
bacu usando boia cevadeira no palminho e ração 
furada. Nesse meio tempo, a ação estava constan-
te no lago das tilápias, Clóvis fisgou vários catfish e 
tilápias na massa e Madalena uma bela carpa hún-
gara. Já prevemos que o dia seria bem produtivo.

Logo começaram a afundar as boias do Ale, Recco 

e Yamada, ambos utilizando sistema boinha/boião, 
chicote 8m, anzol chinu nº5 e ração, que foram fatais 
para fisgarem os tambas, patingas, piaus, dourados, 
alguns menores e outros de bom tamanho.

Já do outro lado do lago, mesmo com os peixes 
não subindo tanto para comer as rações, Claudi-
nho engatou um belo tamba, que deu trabalho e 
garantiu uma bela briga para começar o dia. 
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Tivemos a oportunidade de encontrar nessa 
matéria o Kendy e Willi, grandes pescadores e 
frequentadores do local. Kendy nos presenteou 
com belíssimos exemplares de tambacus durante 
o dia todo e Willi sempre com seu bom humor, 
fisgando as grandes carpas cabeçudas.

No final do dia, Claudinho e Washington 
aproveitaram para tentar umas tilápias no lago 
da lanchonete que a pesca é somente de super-
fície. A escolha foi certeira, e Claudinho engatou 
várias tilápias no Fly Caipira. A cada arremesso, 
era peixe na linha. 

Pescadores, espero que tenham se sentido 
motivados a conhecer esse belo lugar. Não só 
pelo pesqueiro em si, mas por toda grandiosa na-

tureza que o cerca. É um local para levar a família, 
seja para pescar, tomar um banho de cachoeira 
ou simplesmente desfrutar da natureza.

O Pesqueiro Cantareira possui uma enorme 
quantidade de tilápias e diversas espécies e gra-
ças ao trabalho que Ricardo, Chicão e família vem 
mantendo ao longo de muitos anos, podemos 
ver como o local é bem tratado. 

Agradeço a equipe FishingNews por mais uma 
matéria de sucesso e toda a equipe do pesqueiro 
que nos recebeu tão bem.

Boa pescaria!

Yasminn Takahashi
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Fico parada por alguns instantes admirando 
a beleza e a estrutura do local, a começar pelo 
lago que é bem grande, bem estruturado, a mar-
gem é toda linear o que facilita o manuseio aos 
peixes junto ao tanque, conta com quiosques 
em torno do lago todo e tem fácil acesso aos ba-
nheiros. Enquanto estamos montando os equi-
pamentos Alê e Yamada chegam e se juntam a 

nós, logo em seguida Washington, Madalena, 
Octávio e Jairo Naca vem ao nosso encontro 
para nos desejarem um ótimo dia pois eles iriam 
para a unidade 1, afinal em nossas matérias a 
equipe se dispersa, o intuito da revista é mostrar 
a vocês leitores tudo que aquele determinado 
local tem a oferecer, e o Matsumura pensou em 
cada detalhe para agradar seus clientes. 

A começar pela noite que antecede 
a pescaria, a ansiedade e a insô-
nia resolvem me fazer companhia, 
pois o Matsumura é um dos pes-
queiros que desejava muito co-

nhecer. Eu e meu esposo partimos de Rio Cla-
ro de madrugada rumo a São Paulo. As placas 
próximas ao destino iam chegando e o coração 
começava a bater mais forte. Chegando no local 
já havia uma fila de espera, vejo que Recco está 

entre os primeiros carros e vamos ao seu encon-
tro, em um bate papo descontraído aproveito 
para pegar dicas, estratégias e pontos bons na 
beira do lago, afinal ele é a pessoa ideal, é um 
dos frequentadores assíduos do local. Logo na 
sequência chega o amigo Simon e a resenha 
só aumenta. O tempo passa e chega a hora de 
entrarmos, decidimos ficar na unidade 2, quere-
mos ir atrás dos enormes tambacus que ali habi-
tam e que passam dos 30 quilos facilmente.

POR  NATACHA BASSI

Sua fama o precede, pescaria de gigantes é no 

PESQUEIRO

Todos os amantes da pesca já ouviram falar dele e se ainda não ouviram, com certeza vão ouvir.

Matsumura
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Tem uma infraestrutura completa, com a capa-
cidade de receber e agradar a todos, pensou nas 
crianças que podem desfrutar de um playground 
agradável, e nos adultos além dos 4 tanques, já 
imaginaram poder fazer seu churrasco e levar sua 
própria bebida na beira do lago com sua família 
ou sua galerinha de pesca sem cobrança de taxa 
alguma? Uma liberdade que poucos pesqueiros 
concedem, mas no Matsumura é permitido.

No tanque 1 os tanques são abastecidos com 
diversas espécies de peixes, entre elas tilápias, 
carpas, piau, piraputanga, piracanjuba, matrinxã, 
cat fish, traíra, pintado, cachara, dourado, tam-
bacu, tambaqui, pacu, jundiá onça e patinga. Já 
na unidade 2 existem mais 4 tanques abastecidos 
com as mesmas espécies da unidade 1. Equipes 
apostas é hora de começarmos a fazer o que mais 
gostamos rsrs. 

O primeiro peixe pego no dia é uma lindíssima ti-
lápia fisgada pelo Alê que pelo tamanho e gordura 
nos gerou a curiosidade de pesar, e a bichinha tinha 
5,900 kg. Recco estava tentando achar a altura que os 
peixes estavam comendo, afinal ele estava pescando 
com cevadeira, chicote comprido, boia guia e ração e 

numa das tentativas ele fisga um tambacu de peque-
no porte, mas que lhe deu um certo esforço para tirá-
-lo da água. Achado a altura que os peixes estavam 
comendo, começa uma série de emoções de peixes 
fisgados e perdidos, digo perdidos porque nem todo 
peixe fisgado é garantia de que vai sair. 
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Logo que terminei de almoçar fui conversar 
com a equipe que estava na unidade 1 e fiquei sa-
bendo que as ações foram muito bem sucedidas, a 
começar pelo Washington que estava utilizando a 
excelente vara tamba carbon da Lumis com pão 
na superfície. 

Ouviu um magnífico estouro e na hora já per-
cebeu que era na sua isca, fisgou e pelo estilo da 
briga não teve dúvida, se tratava de um legítimo 
tambaqui, o “Hulk” como chamamos, este ren-
deu um baita trabalho mas com muita paciência 
e um equipamento de primeira ele conseguiu 
trabalhar o peixe que se rendeu e pousou para a 
foto, coloração maravilhosa, peixe perfeito. Ma-
dalena me relata o emocionante salto que uma 
matrinxã deu quando ela fisgou, aliás foram 
vários saltos até que ela pode respirar aliviada 
por ter tirado a prateada. A matrinxã é um peixe 

muito esportivo, quando fisgado salta demais 
tentando escapar e muitos pescadores a procu-
ram justamente por esta característica. Vejo no 
rosto de Octávio um sorriso de alegria e quando 
perguntado o motivo ele me mostra a foto no ce-
lular e fico de queixo caído ao ver que se tratava 
de um verdão, que verde maravilhoso, coloração 
bem escura, com as nadadeiras e queixo intac-
to, imaginem a briga que ele lhe proporcionou. 
E para completar na galeria de fotos do Octávio 
ele me mostra uma bela cachara fisgada pelo 
Jairo Naca, pego na salsisha flutuante. É muito 
comum encontrar cacharas nos pesqueiros, elas 
se adaptaram muito bem, na natureza se alimen-
tam de iscas vivas e nos pesqueiros utilizamos 
muita salsicha, guelra e pequenos peixes e são 
muito procuradas por pescadores que apreciam 
a pesca de peixes de couro.

Existem diversos motivos para perder um peixe, 
cito alguns como, abrir ou quebrar a ponta do an-
zol, peixe mau fisgado, bambear a linha, ter fisgado 
numa região da boca mais mole, deixar a fricção tra-
vada que se tracionado faz com que o peixe numa 
arrancada de linha acabe estourando para a tristeza 
do pescador, entre outros. Alê rapidamente fisga 
um tambacu e essa foi sua cota do dia, pois havia 
se queixado que estava indisposto, com fortes do-
res de cabeça e com isso ele acabou indo embora. 
Eu e Simon fomos abençoados com um belo dublê 
de tamba, os dois saíram praticamente juntos como 
pode ser visto na foto ao lado. Daniel com suas habi-
lidades captura um belo tambacu de porte peque-
no, mas que lhe rendeu uma briga emocionante. 

E outro dublê de tamba aconteceu, dessa vez 
os integrantes Recco e Yamada travam um emo-
cionante duelo com dois belos tambas, ficamos 
impressionados com a força e disposição que os 

peixes do Matsumura têm, é demais, só quem 
fisga um para saber. As horas foram passando 
e como disse a vocês vários peixes foram perdi-
dos, mas em meio a tantos consigo fisgar mais 
um tambacu, percebo que este é maior pelo jei-
to que estava brigando, e isso se confirma quan-
do depois de um certo tempo de briga ele acaba 
se rendendo e entrando no passagua.

Nem percebemos o tempo passar e quando 
demos conta já era a hora do almoço, fomos to-
dos para o restaurante desfrutar de um rápido 
momento de descanso comendo uma excelen-
te comida, ali cada um pode escolher seu prato, 
uns optaram por carne, outros por peixe e ou-
tros por frango, os pratos acompanham salada, 
arroz, feijão e batata frita, todos elogiaram mui-
to a comida, nos preocupamos sempre em fazer 
essa avaliação para poder indicar a vocês, e no 
caso do Matsumura a indicação está garantida. 
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Retomamos as atividades e mais sequências de 
redondos foram saindo, a começar pelo Yamada 
que utilizando o mesmo esquema de cevadeira, 
chicote comprido, boia guia e ração fisgou um 
belo tambacu, esse com uma coloração bem viva, 
diferente dos que costumamos pegar. Recco per-
cebe que sua boia guia havia afundado e lá vai ele 
para mais uma fisgada, peixe tirado e garantido 
para a foto, era um pequeno tamba. 

Resolvo mudar o esquema que estava utili-
zando e opto por um “diretinho” que é cevadeira, 
chicote curto e anzol e depois de algumas tenta-
tivas meu boião afundou com tudo e começo a 
brigar com um tambacu, estou quase tirando o 
peixe e percebo que Recco e Yamada estão com 
peixes fisgados de novo, pronto agora temos um 
triple, mas como o meu peixe saiu primeiro so-
brou aos dois fazerem uma foto juntos, cada um 
segurando seu troféu, e que belos troféus. Com o 
final da tarde chegando percebemos que os pei-
xes maiores começaram a comer e não demora 
muito para que eu e Yamada fisgasse dois belos 

exemplares, dois redondos, que além de gran-
de eram bem gordos, maravilhosos.  Enquan-
to tudo isso aconteceu na unidade 2, a equipe 
que estava na unidade 1 também se divertiam 
bastante. Jairo Naca fisgou uma bela matrinxã 
repleta de energia que saltou e tomou linha fa-
zendo um verdadeiro oba oba. A sorte estava a 
favor de Octávio que também estava equipado 
com vara da Lumis, neste caso a top carbon, uma 
excelente vara de carbono, com passadores em 
alumínio, resistente contra impacto e abrasão e 
de ação rápida,  utilizando ração furada na pinga 
capturou mais um belo exemplar de tambaqui, 
o queridinho e requisitado dos pesqueiros. Em 
seguida Jairo Naca e Octávio fisgam cada um 
deles dois lindos pacus. O destaque da pescaria 
vai para Elisabete, amiga do Recco que sonhava 
muito em pegar uma pirarara, passou o dia todo 
tentando, focada, empenhada, trocava de isca, 
mudava os locais de arremesso, não desistiu por 
nada, e bem no finalzinho do dia eis que ela en-
gata um peixe.

Sabe que é de couro e a expectativa era de que fosse a tão sonhada pirarara, quando o peixe deu 
as caras depois uma boa briga um rabo laranja aparece e a certeza de que era ela refletiu nos olhos de 
Elisabete que transmitia sua alegria para todos que estavam próximos, enfim o sonho foi alcançado, com 
a pirarara no braço ela pousou para a foto ao lado de seus amigos.

Assim se encerra mais um dia de pesca neste pesqueiro que nos trouxe muitas alegrias e atendeu 
todas as expectativas que eu tinha e honrou sua fama de excelência de pesqueiro na Capital.

Nós da equipe Fishing News agradecemos a Dona Lilian e Fernando Matsumura, o gerente Célio e 
aos funcionários pelo excelente dia proporcionado nesse paraíso e agradecemos também a LUMIS pela 

confiança e pela oportunidade de trabalharmos 
com produtos de excelente qualidade.

Matsumura está localizado na Rua Yoshio 
Matsumura número 452 - há 18 quilômetros 
do autódromo de Interlagos - São Paulo. Aber-
to todos os dias das 07:00 às 18:00 horas. Te-
lefones: (011) 5974 2504 ou (011) 99692 4711. 

Natacha Bassi (Naty)
Insta @naty_pesca
Staff Revista Fishing News
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POR DANILO CAMARGO

Olá amigos pescadores, hoje venho contar mais uma aventura nos pesqueiros, desta vez fui 
ao Pesqueiro Brasa Parque em Elias Fausto/SP.

RELATO DO LEITOR

Graças a Revista FishingNews, e nossos parceiros pude apreciar mais um dia de cansaço nos bra-
ços como todos os pescadores adoram, pesca com grandes exemplares e brigas maravilhosas 
onde tivemos o prazer de retirar 20 exemplares de tambaquis bruuutos. 

Brasa Parque
em Elias Fausto

Pesqueiro

Sem contar que tive a oportunidade de fisgar mais um belo exemplar para minha lista de metas, nada 
mais e nada menos que o belo JAÚ super saudável e valente, uma briga de 40 minutos, é pessoal foi 
sensacional ter o prazer de fisgar esse super peixe. 
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Sem contar que no local possui exemplares gigantescos de jau com mais de 70 quilos, pirararas, 
surubim, cachara, pitados,etc. 

Foram 10 horas de pesca sem descanso.... tanto em pesca de superfície como em pesca de fundo, 
não dava tempo nem para degustar a maravilhosa porçãozinha de torresminho, e que maravilhosa.... 

Foram grandes explosões na superfície com anteninhas e as rações furadinhas. 
Local com uma ótima estrutura, com 5 tanques de pesca e nós apreciamos o lago vip onde tivemos um 

atendimento sensacional, realmente excelente, rapaziada sempre atento e zelando pela integridade dos 
peixes, não que não saibamos lidar, mas são muito cuidadosos. 

Para quem curte pescar sozinho é um super lugar para ir, pois os funcionários auxiliam e muito na 
retirada dos peixes, assim como fui auxiliado pelo funcionário Natan, que nos atendeu com excelência, 
super atencioso e dedicado ao que faz.

E para quem quer ir com a família também é super indicado, local sem bagunça,onde todos se respei-
tam, um local familiar, contando que fizemos muitos amigos neste dia, um local que vale muito a pena 
conhecer, e logo irei fazer uma nova visita, mas agora para o lago de pesca com artificiais!!! 

É meus amigos e parceiros!
Isso mesmo, logo teremos uma nova história de pescador.

 
Nos sigam no Instagram

Danilo-camargo dc

Equipedepescagreenfish itu

Parceria e patrocínio 
através do direct
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George Gibran

Juma/AM
POR  GEORGE GIBRAN

MATÉRIA DO LEITOR

Olá pescadores, eu George Gibran quero contar o relato de um peixe que ficou marcado 
em minha memória, estava fazendo uma pescaria de tucunaré açu no Rio Juma-AM.

A
cordei cedo e tomei um café re-
forçado, pois imaginava que o 
dia seria longo e cansativo, mas 
eu sabia que teria uma bela re-
compensa por vir. Subi 40km rio 

acima em um lago especial que o guia conhe-
cia, mas faltando pouco para chegar pegamos 
um temporal muito forte, parecia que o céu 
iria cair sobre nossas cabeças, vento forte, frio 
e uma chuva que queria durar o dia todo. Ti-
vemos que procurar um abrigo para nos pro-
teger até o temporal passar, e ele ficou cerca 
de duas horas, mas não desisti, eu sabia que o 
troféu estava próximo.

Assim que passou, conseguimos entrar no lago, os olhos chegaram a brilhar ao ver aquela calmaria, a 
água parecia um espelho paradinha e sem vento, uma coisa linda de se ver.

Coloquei um stick por ser uma isca que atrai bastante o peixe, gosto de trabalhar naquela chamadi-
nha, pontadas e paradas rápidas, olha não tem peixe que resista.

Logo no primeiro arremesso ao lado de uma vegetação que estava boiando, eu vi uma onda seguin-
do a isca, mas não atacou, insisti umas vinte vezes no mesmo lugar pois eu sabia que tinha algo ali. 

Até que então, ele explodiu nesse stick com todas as forças do mundo, saiu inteiro da água e desceu 
com tudo para o fundo, meu coração chegou a errar as batidas e as pernas bambearam, o grito foi certo.

Ao tirar ele da água, depois de oxigenar bem, pude perceber o quão colorido estava, uma cor surreal, 
meus olhos brilharam, era muita emoção. Tirei algumas fotos, mas, o melhor momento foi quando colo-
quei ele na água para soltar, sabendo que ele iria voltar bem para  seu devido lugar, à água. 

Na sequencia ainda fui recompensado com um belo aruanã aliás um 
dos maiores que já peguei.

Fico por aqui esperando retornar em breve relatando minhas aventuras 
por esse Brasil afora!
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POR GUSTAVO F. AMERIFLY

Q
uando falamos de fly fishing  nos 
leva a pensar na pesca de belas 
trutas e salmões, em locais pa-
radisíacos rodeados por monta-
nhas e rios de água cristalina, na 

verdade uma pesca de fly poderá ser realizada 
em quaisquer local e principalmente a água não 
precisa ser totalmente cristalina, um  rio ou la-
guna  de águas turvas pode ser o habitat de pei-
xes de pequeno porte

Em esta situação, técnica adequada e moscas 
especificas   poderão ser a diferença  entre o êxi-
to e o fracasso;

A técnica: encontrar-nos com águas turvas, 

não é sempre inconveniente, contamos com 
uma camuflagem adicional, aqui os lances serão 
sempre curtos, não maiores de 8 metros , prefira 
o roll cast, este tipo de lançamento proporciona 
uma queda da mosca na água mais chamativa , 
esta vibração atrairia os peixes e provocara um 
ataque instantâneo.

As moscas: nosso intuito e capturar peque-
nos peixinhos, lambaris, saicangas,tilapias entre 
outras espécies, os midges , scud ,imitações de 
besouros , larvas ,aranhas e formigas são as mais 
apropriadas. 

Fica minha dica para hoje e até a próxima 
amigos! Boa pesca e bons loop´s

Moscas pequenas
para pequenos peixes

Artículo # 25 

Não sempre na pesca capturar um grande peixe e o desafio principal do pescador, até os  
pequenos exemplares de peixes , podem apresentar um grande desafio para sua pesca;

Gustavo F. Ameri
Tel: 13-8119 5445
E-mail : gustavoameri@ig.com.br

Charlie´s fly box

Midge larva

Midge pupae

Midge fly patterns

Lambari na mosca
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Me precipitaria se acrescentasse ao tí-
tulo a cidade de São Paulo, pois essas 
especies esportivas predominam em 
quase todo o Brasil.

Tendo esse fato devidamente ressaltado, não pos-
so deixar de citar que mesmo dentro da maior e mais 
urbana cidade do país, podemos encontrar tamanha 
esportividade em meio aos prédios e construções.

Assim como eu, pescadores que reside em 
grandes metrópoles e não conseguem se des-
locar com facilidade para os rios mais piscosos e 
remotos, sofrem do mesmo problema e acabam 
buscando pesqueiros proximos, que também são 
sempre ótimas opções.  

Mas encontrar o peixe no seu estado natural é 
sempre especial. Isso em mente, minha busca por 
locais dentro das grandes cidades vem de longe. 

Tive o privilégio de viver em países mais evolui-
dos, embora com menos recursos naturais do que 
o Brasil, como Australia, Canada e Estados Unidos, 
e o que mais me espantou foi o fato de encontrar 
ótimos locais de pesca mesmo dentro das grandes 
cidades.

De volta ao meu país, o Brasil, fui obrigado a en-
tender e iniciar minha busca dentro da cidade de 
São Paulo, onde fui  imediatamente surpreendido!  

Sim, temos ótimas opções dentro das grandes 
cidades também no Brasil.

O local foi definido por um aplicativo de mapas 
que baixei em meu celular, e via satelite fui bus-
cando alguns pontos alagados dentro da cidade.  
O local dessa matéria deixa de ser o “x” da ques-
tão quando percebemos a grande quantidade 
de locais parecidos dentro do perímetro urbano.  
Assim,minha garimpagem por esses locais está 
apenas começando.

Especialmente em  se tratando das traíras (hoplias 
malabaricus), cuja espécie merece destaque desde 
os lugares mais remotos da Amazônia até os maio-
res centros urbanos, percebemos como elas conse-
guem sobreviver em ambientes lênticos ou semilóti-
cos, como brejos, alagados, lagoas e enseadas.

Tais locais não apresentam tanta fartura de ale-
vinos ou pequenos peixes - seu principal alimento 
-mas devido à capacidade de modificar sua dieta 
para crustáceos, insetos, pequenos répteis e até 
roedores, lhe garantem tal predominância. 

POR  TIAGO PAPAN
CURIOSIDADE

A Pesca Urbana
O “Peixe do Crepúsculo”
As traíras são famosas devido tanto às características 

vorazes e carnívoras quanto à predileção por lugares som-
brios e escuros.  O vocábulo “traíra” é amplamente utilizado 
para caracterizar um indivíduo traidor, que age “pelas cos-
tas” onde, de forma sorrateira, prejudicar intencionalmente 
seus amigos. 

Iscas artificiais
Pequenos plugs de superficie, sub-superficie e meia 

água são minhas iscas favoritas, mas em dias mais frios, as 
softbaits com pequenos jigheads dão resultados surpreen-
dentes. Spinnerbaits, poppers e colheres também são sem-
pre ótimas opções.

Iscas naturais como pequenos peixes vivos, pedaços de 
peixes e carne, são também muito eficientes,embora bem 
menos esportivas. 

Background: proximidade dos prédios

Close na isca prata

Close na traira



34 35

Encontramos vários tipos 
Tilápias, Carás e Lambari são também especies encon-

tradas com certa facilidade nos mesmos locais, e com o 
uso de equipamento leve e bem balanceado podem fazer 
parte da diversão. 

Equipamentos Recomendados:
- Predominantemente leve.
- Varas de ação moderada a rápida, de acordo com a téc-

nica utilizada;
- Varas telescópicas e de bambu são recomendadas para 

iscas naturais;
- Molinetes leves e carretilhas de perfil baixo, de acordo 

com a preferência do pescador;
- Linhas de 10 a 20 libras com leaders de 15 a 30 libras, e 

pequenos empates de aço no caso de iscas naturais;

As iscas que fazem barulho como hélices e poppers des-
pertam o instinto de caça das traíras e isso pode tornar sua 
pescaria consideravelmente mais emocionante.

Tente sempre arremessos próximos a estruturas como 
troncos submersos, pedras e sombras de copas de árvores.

Em locais com muita vegetação sub-aquática utilize is-
cas com sistema anti-enrosco.  Os famosos sapinhos são 
perfeitos para esse tipo de situação.

Dicas Importantes!
A traíra é um peixe extremamen-

te voraz e possui uma dentição muito 
afiada.  Por ser uma espécie que produz 
muco em abundância,tornando-a mui-
to escorregadia, o uso do alicate boga 
grip é recomendado,tanto para a prote-
ção do pescador como do animal. 

Apesar de ser uma espécie muito 
resistente, tenha paciência na hora de 
retirar o anzol, pois muitas vezes a tra-
íra trava o maxilar e o uso da força ex-
cessiva pode acabar danificando suas 
maxilas. 

Um belo espécime

Cuidados no trato

Tilápia

Aventure-se!
Elas podem estar ondemenos imaginamos!
Jamais subestime um local que tenha água 

relativamente limpa e estrutura suficiente para 
manter a vida das “dentuças”.  

As aves muitas vezes podem se encarregar da 
migração das traíras, levando suas ovas nas pe-
nas, bicos e patas, por permanecerem muito tem-
po em contato com a água nesses locais, e assim 
a vida migra para onde menos esperamos.

Lembre-se: Na dúvida, vale a pena tentar uns 
arremessos.  

Você poderá se surpreender!
Até a próxima!

Tiago Papan
Desafio da Pesca
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ROTEIRO

Tucunarés azuis e amarelos 
de Presidente Epitácio/SP 

POR JOÃO MEDEIROS

M
inha última pescaria na região da 
cidade tinha sido no Campeonato 
Brasileiro realizado pela Fish TV e 
ANEPE, que contou com cerca de 
250 embarcações e tivemos a sor-

te de ficar em 7° lugar, onde na ocasião pesquei 
com o amigo Guilherme e o guia Repolho.

Desta vez, com o parceiro André, saímos de 
Londrina/PR e percorremos 260 quilômetros até 
Presidente Epitácio/SP, onde nos hospedamos na 
impecável Pousada Orla do Sol, que conta com 
uma ótima estrutura e atendimento, além de ser 
muito bem localizada, bem próxima do local de sa-
ída de barco e também do centro da cidade, com 
opções de mercado, restaurantes, farmácia, etc.

Chegamos na sexta-feira, um pulo na piscina 
com uma cerveja gelada e depois jantamos na me-
lhor pizzaria da cidade. Voltamos para a pousada 
e arrumamos os equipamentos, muita expectativa 
para a pescaria!

No primeiro dia saímos com o guia Repolho, 
amigo pessoal de longa data e grande conhece-
dor da região.

Muito vento na parte da manhã e água um 
pouco turva, na parte da tarde o vento parou e as 
ações aumentaram bastante. Pescamos nos locais 
mais rasos então usamos na maioria do tempo as 
iscas de superfície e sub-superfície.

Olá amigo leitor! Depois de algum tempo, retornei a Presidente Epitácio/SP, na divisa 
com o estado do Mato Grosso do Sul, às margens da Represa Sérgio Motta, rio Paraná.

Mesmo com a intensa pesca predatória, o destino ainda rende grandes pescarias

Capturamos ao longo 
do dia cerca de 30 peixes 
entre pequenos azuis e 
amarelos. O parceiro An-
dré engatou dois grandes 
tucunarés azuis que esca-
param ao irem para a es-
trutura, a revanche ficou 
para o dia seguinte, que 
nos reservaria belas sur-
presas!

Não tiramos os troféus 
mas deu para divertir mui-
to, vou ficar devendo as 
fotos do primeiro dia pois 
selecionei os melhores 
peixes para vocês acom-
panharem. 

No segundo dia saí-
mos com o guia Marcelo 
Moreno, campeão do Campeonato Brasileiro e também de outros torneios realizados em Presidente 
Epitácio/SP.Conhecedor nato da represa, das técnicas de pesca e comportamento do peixe, além de 
muito prestativo e empenhado a encontrar os tucunarés.



38 39

Senti um tranco forte e logo uma boa tomada 
de linha, como o ponto de pesca tinha muita alga 
e galhada, não dei folga para o peixe, que foi em-
barcado. Tucunaré azul ‘’quadrado’’, de coloração 
ímpar. Primeiro troféu do dia!

Na hora do almoço o vento parou e as ações 
continuaram intensas. André fisgou um belo 
tucunaré azul que saiu para a foto. Pena que 
não conseguimos pegar o outro peixe que veio 
acompanhando, era ainda maior!

A água deu uma boa limpada e o vento es-
tava razoável. Marcelo optou por locais mais 
fundos, beirando as estruturas com muita alga 
submersa.

Usando iscas de barbela, logo nos primeiros 
arremessos já tínhamos peixes briguentos na li-
nha. Foram dublês e muitos tucunarés amarelos, 
alguns bem grandes.
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Agradeço imensa-
mente ao amigo An-
dré pela parceria, ao 
proprietário Nelson, 
da Pousada Orla do 
Sol, e aos guias Re-
polho e Marcelo Mo-
reno, por essa grande 
pescaria.

Para finalizar, meu 
muito obrigado a re-
vista Fishing News, 
em especial ao amigo 
e parceiro Washing-
ton, por mais esta 
oportunidade.

Equipamentos:
Varas de 14lb e 17lb 5’8 (1,73 m) 

com carretilhas de perfil baixo, linha 
multifilamento 40lbs 0,28mm com le-
ader de fluorcarbono 0,47mm. Iscas de 
superfície e sub-superfície de 9 a 11cm 
para os locais rasos e iscas de meia-
-água com barbelas médias e longas 
para locais mais fundos.

João Medeiros
www.historiadepescador.com

O guia Marcelo, no pouco que pes-
cou, levantou um bonito azulão na su-
perfície e foram muitos peixes menores 
que não tiramos fotos, as ações foram 
constantes durante o dia todo.

O parceiro André engatou um gi-
gante que deu muito trabalho até se 
entregar. Trabalhou com calma o pei-
xe e foi recompensado com seu recor-
de pessoal de tucunaré azul! Felicida-
de com o troféu do parceiro, que foi 
solto após as fotos.

No mesmo ponto, Marcelo perdeu 
um gigante que levou embora a gara-
téia de sua isca, já bem próximo ao bar-
co, seria mais um gigante!

Até o final da tarde ainda captura-
mos belos tucunarés amarelos e encer-
ramos o segundo dia com exatamente 
60 tucunarés embarcados. 

Além de contar, também medimos 
os maiores peixes: 46, 48, 51, 53, 55 e 
59 centímetros.

Mesmo com a pesca predatória in-
tensa na região, ainda podemos reali-
zar pescarias inesquecíveis na Represa 
Sérgio Motta. Foi um dos melhores 
dias de pesca que já tive em Presiden-
te Epitácio/SP, local que pesco há mais 
de 10 anos.

Pousada Orla do Sol
(18) 3281-3646
(18) 99728-5577
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FOTOS DO LEITOR

GALERIA de fotos
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Danilo
Isca: Antena
Peixe: Tambacú
Park Santa Clara - SP

 
André Shinohara
Isca: Artificial
Peixe: Traíra
Pesqueiro Taipas de Pedra - SP

 
Alberto Murayama
Isca: Salsicha
Peixe: Tambacú
Pesq. Novo Anhanguera - SP

 
Gerson Donato

Isca: Anteninha
Peixe: Tambacú

Sol Pescarias - SP

 
Erick

Isca: Artificial
Peixe: Tucunaré

Igaratá - SP

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.

 
Bruno Nakati
Isca: Artificial
Peixe: Anchova
Ilha Bela - SP

 
Eraldo
Isca: Bomba Bahia
Peixe: Tambacú
Lagoa dos Patos - SP

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

 
Fábio José Leite
Isca: Ração Furada

 Peixe: Tambacú
Pesqueiro Matsumura - SP

 
Leandro Silva

Isca: Artificial
Peixe: Truta Arco Iris

Pesqueiro do Turco - MG

 
Douglas

Isca: MIçanga
Peixe: Tilápia

Pesqueiro Takamoris - SP
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