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NOTÍCIA

Vinte e dois dias após 
serem resgatados 
e passarem por um 
período de quaren-

tena para reabilitação, dois dos 
cinco bagres da espécie Clar-
ias gariepinus encontrados no 
Aeroclube de São Paulo, depois 
do alagamento que atingiu a 
capital em 10 de fevereiro, es-
tarão expostos para visitação 
no Aquário do Instituto de Pes-
ca (IP-APTA), que fica no Parque 
da Água Branca.

Durante este período, a 
equipe de pesquisadores da 
instituição, que faz parte da 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento paulista, re-
alizou análises com os cinco 
peixes resgatados -- inclusive 
com um que não resistiu e 
que será taxidermizado e ex-
posto no Museu de Pesca, em 
Santos, SP.

A equipe concluiu que, 
provavelmente, esses peixes 
habitavam o córrego Tenente 
Rocha, que se localiza dentro 
do Campo de Marte ou foram 
arrastados pela correnteza de 
alguma porção superior do 
rio, de condições ambientais 
toleráveis para a sobrevivên-
cia desta espécie, como ex-
emplo o Parque Ecológico do 
rio Tietê.

Após o resgate e os cuida-
dos recebidos, dois dos sobre-
viventes estarão expostos no 
Aquário do Instituto de Pesca, 

provando sua alta tolerância 
às condições ambientais ex-
tremas. Os outros dois animais 
serão mantidos em quaren-
tena até que estejam reabil-
itados e possam se unir aos já 
expostos.

O Aquário do Instituto de 
Pesca convida toda a popula-
ção da cidade a conhecer os 
peixes que não pararam de 
lutar por sobrevivência, no dia 
em que São Paulo parou dev-
ido ao excesso de chuvas. De 
acordo com o Instituto Nacio-
nal de Meteorologia (INMET), 
naquele dia foi registrado o 
segundo maior volume de 
chuva em 24h, de 114 mm 
para o mês de fevereiro, em 77 
anos, só sendo superado pelos 
121,8 mm ocorridos em 2 de 
fevereiro de 1983.

Conheça o Aquário IP
O Aquário do Instituto de 

Pesca, órgão da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, fica 
dentro do Parque da Água 
Branca, local de fácil acesso 
por meio de várias linhas de 
ônibus que param em frente e 
do metrô (Estação Palmeiras-
Barra Funda).

O Aquário IP possui 30 vi-
veiros com diferentes espé-
cies de peixes, que podem ser 
vistas de terça a domingo, das 
9h às 12h e 13h às 17h. O in-
gresso custa R$ 3, mas crian-
ças até cinco anos e maiores 
de 65 não pagam. De segunda 
a sexta, das 10h às 17h, é pos-
sível agendar visitas escolares 
e de grupos pelo telefone (11) 
3871--7549.

Bagres resgatados no Aeroclube de São Paulo estão em exposição no 

Aquário do Instituto de Pesca
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Nesta edição tivemos o prazer de estar presente num dos pesqueiros mais 
comentado e requisitado da região metropolitana de São Paulo,  o Sol Pes-
carias que após um longo período de melhorias no seu lago principal vol-

tou com força total! E haja braço, foram muitos e muitos redondos conforme vcs. 
poderão conferir nas fotos...

A sustentabilidade são termos que soam familiar para você? Há tempos esse 
termo está em alta e estão em pauta no mundo todo. Nesse contexto, o pesqueiro 
Girassol buscou uma relação saudável no âmbito ambiental e econômico.

O pesqueiro e Pousada Girassol, localizado no município de Peruíbe, inves-
tiu nesse conceito no âmbito ambiental e econômico. O Roberto Koji, dono 
do pesqueiro, instalou painéis solares em seu pesqueiro,e a energia solar está 
sendo considerado um grande aliado da sustentabilidade e fomos lá conferir 
e claro pescar!

Aproveitando a temporada nossos staffs Natacha e Daniel foram conhecer o 
Pesqueiro Recanto dos Gigantes 2 localizado na cidade de Cedral, distante a cerca 
de 430 km da capital. Conhecido por muitos a fama dos gigantes 1 por ter enormes 
tambacus e tambaquis que passam dos seus 30 
quilos, o recanto dos gigantes 2 não é diferente, 
chegou para fazer juz ao seu nome e mostrar que 
ali também é a morada dos gigantes, impressio-
nante  a quantidade de grandes pirararas.

Vejam também a pescadora Didi se aven-
turando pelo Rio Xingú em busca de alcançar 2 
metas...no relato do leitor um sonho realizado 
pescando um grande Pirarucu...as aventuras do 
Beto e Barú...Galeria de Fotos e muito mais...

Boa leitura e boas fisgadas! 
Equipe Fishingnews

SOL PESCARIAS
ADRENALINA E EMOÇÃO DO COMEÇO AO FIM!

Fishing news • Ano 11
Edição 117

DIRETOR EXECUTIVO
Yasminn Emi Takahashi
yasminn@fishingnews.com.br

DIRETOR COMERCIAL
Washington Takahashi
washington@fishingnews.com.br

EDITOR
Raoni Rossi
 
ASSISTENTE DE ARTE
Celi Lumi Kimura
celilumi@fishingnews.com.br

PUBLICIDADE
Gilberto Rebane
Lusca Pacheco

REVISÃO DE TEXTO
Octavio Takahashi 

WEB DESIGNER
Fabio Strabelli

COLABORARAM NESTA EDIÇÃO
Gustavo Campos
Leandro Noritomi
Maria Beatriz Cordeiro
Natacha Bassi
Octávio Takahashi

FOTO DA CAPA
Daniel com tambacú fisgado no Sol Pescarias.

PARA ANUNCIAR:
Washington Takahashi
TELS:  (11) 97290-9838
E-MAIL:  anuncie@fishingnews.com.br
SITE: www.fishingnews.com.br

Fishing News é uma publicação mensal e 
gratuita da Editora Fishing News. Artigos 

assinados não representam necessariamente 
a opinião da revista. Todos os direitos 

reservados. Fishing News é distribuida com 
exclusividade no estado de São Paulo.

Nenhuma pessoa está autorizada a negociar 
acordos de permuta com lojas, hotéis, marinas 
e similares em nome da Revista Fishing News 
a pretexto de produzir matérias ou conteúdo 

para a mesma.

 Avenida Lins de Vasconcelos, 1961
 Vila Mariana/SP • CEP 01537-001

 Tels:  (11) 97290-9838

EXPEDIENTE

ESPAÇO DO LEITOR

FOTOS DO LEITOR:
Envie fotos da sua pescaria, com o nome do pescador; 
isca utilizada; nome do peixe e local da pescaria.

Acesso nosso portal www.fishingnews.com.br

RELATE SUA PESCA:
Relate sua pesca e envie fotos dos peixes que nós pu-
blicaremos na seção “Pescaria do Leitor”.

relatodoleitor@fishingnews.com.br

EDITORIAL

Curtam a página da
REVISTA FISHINGNEWS

Siga nosso Instagram!
@revistafishingnews

site



8 9

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 • A B R I L DE 2020

Porto de São Sebastião - SP
TÁBUA DAS MARÉS • A B R I L DE 2020

Porto de Santos - SP
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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 • A B R I L DE 2020

Porto de Paranaguá - PR
TÁBUA DAS MARÉS • A B R I L DE 2020

Porto de Itajaí - SC

FONTE: DHN

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

A B R I L
D S T Q Q S S 
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DIA HORA ALT (m)

16
QUI

00:56 1.1

07:43 0.7

11:54 0.9

16:30 0.4

17
SEX

00:58 1.1

07:34 0.6

12:19 1.1

17:32 0.3

18
SÁB

00:56 1.2

07:15 0.6

12:49 1.2

18:23 0.2

19
DOM

01:08 1.3

07:09 0.4

13:17 1.3

19:06 0.1

20
SEG

01:28 1.4

07:28 0.3

13:53 1.4

19:49 0.1

21
TER

01:56 1.4

07:56 0.3

14:23 1.5

20:28 0.1

22 
QUA

02:19 1.4

08:26 0.2

14:56 1.5

21:06 0.1

23
QUI

02:45 1.4

08:58 0.2

15:24 1.5

21:41 0.1

24
SEX

03:06 1.4

09:28 0.3

15:54 1.5

22:13 0.2

25
SÁB

03:26 1.3

09:56 0.3

16:23 1.4

22:45 0.3

26
DOM

03:53 1.2

10:30 0.3

16:58 1.3

23:17 0.5

27
SEG

04:11 1.1

11:15 0.4

17:43 1.2

28
TER

00:00 0.6

04:38 1.0

12:17 0.4

18:56 1.1

29
QUA

01:02 0.7

04:54 0.9

13:32 0.5

22:11 1.1

30
QUI

06:04 0.7

10:19 0.9

14:54 0.4

23:35 1.2

DIA HORA ALT (m)

16
QUI

00:23 0.9

07:08 0.7

16:45 0.3

17
SEX

00:53 0.9

07:08 0.6

11:28 0.8

17:45 0.2

18
SÁB

01:04 0.9

07:19 0.5

11:56 0.9

18:28 0.2

19
DOM

01:38 1.0

07:36 0.4

12:39 1.0

19:06 0.1

20
SEG

02:00 1.0

08:02 0.3

13:19 1.1

19:47 0.0

21
TER

01:53 1.0

08:34 0.3

13:45 1.1

20:21 0.0

22 
QUA

01:58 1.1

08:49 0.2

14:04 1.2

20:58 0.0

23
QUI

02:15 1.1

09:17 0.2

14:26 1.2

21:24 0.1

24
SEX

02:28 1.1

09:54 0.2

14:58 1.2

21:53 0.2

25
SÁB

02:58 1.1

10:32 0.2

15:23 1.1

22:26 0.2

26
DOM

03:34 1.0

10:53 0.3

15:53 1.1

23:08 0.3

27
SEG

04:04 1.0

11:36 0.3

16:23 1.0

23:56 0.4

28
TER

04:28 0.9

12:38 0.3

17:09 0.9

19:21 0.8

20:53 0.8

29
QUA

00:51 0.5

04:56 0.8

13:47 0.3

22:04 0.9

30
QUI

02:04 0.6

05:51 0.7

14:54 0.3

23:06 1.0

DIA HORA ALT (m)

16
QUI

01:09 1.0
04:36 1.4
08:24 0.4
12:06 1.6
16:11 0.4
23:47 1.3

17
SEX

02:58 1.1
04:28 1.2
08:54 0.5
12:54 1.7
17:17 0.2

18
SÁB

00:32 1.4
08:53 0.6
13:36 1.8
18:13 0.0

19
DOM

01:02 1.5
07:26 0.5
14:15 1.8
19:04 -0.1

20
SEG

01:30 1.7
07:38 0.3
15:00 1.8
19:51 -0.2

21
TER

02:09 1.8
08:00 0.1
15:45 1.8
20:26 -0.2

22 
QUA

02:47 1.9
08:19 0.1
16:26 1.9
21:04 -0.2

23
QUI

03:26 1.9
08:45 0.0
17:04 1.8
21:39 -0.1

24
SEX

04:00 1.9
09:06 0.0
17:47 1.8
22:08 0.0

25
SÁB

04:32 1.8
09:38 0.0
18:21 1.7
22:41 0.1

26
DOM

04:58 1.6
10:06 0.0
15:56 1.3
19:00 1.6
23:08 0.3

27
SEG

05:24 1.4
10:49 0.1
15:24 1.3
16:47 1.2
19:43 1.5
23:43 0.5

28
TER

03:51 1.2
06:00 1.2
07:06 1.2
11:34 0.3
16:13 1.2
17:06 1.2
20:28 1.4

29
QUA

00:11 0.7
03:36 1.2
06:17 0.9
08:51 1.1
12:30 0.4
21:23 1.4

30
QUI

00:54 0.9
03:23 1.1
06:47 0.7
09:58 1.3
13:45 0.6
22:24 1.5

DIA HORA ALT (m)

16
QUI

02:14 0.9
06:14 0.5
09:16 0.7
16:40 0.3

17
SEX

02:46 0.8
06:49 0.4
10:29 0.7
17:17 0.2
23:49 0.8

18
SÁB

07:06 0.4
11:32 0.8
17:57 0.2

19
DOM

00:16 0.9
07:14 0.4
12:21 0.9
18:32 0.1

20
SEG

00:46 1.0
07:14 0.4
13:02 1.0
18:59 0.1

21
TER

01:16 1.1
06:14 0.3
13:42 1.1
19:21 0.1

22 
QUA

01:51 1.1
06:36 0.2
14:16 1.2
19:31 0.2

23
QUI

02:17 1.1
07:02 0.2
14:57 1.2
19:55 0.2

24
SEX

02:55 1.1
07:31 0.2
15:29 1.2
20:12 0.3

25
SÁB

03:21 1.0
08:02 0.2
16:02 1.1
20:36 0.3

26
DOM

03:57 0.9
08:31 0.2
16:42 1.0
21:02 0.4

27
SEG

04:25 0.8
09:02 0.3
17:14 1.0
21:25 0.5

28
TER

02:04 0.6
05:04 0.8
09:36 0.4
11:14 0.4
12:55 0.4
18:02 0.9
21:59 0.6

29
QUA

00:02 0.7
03:17 0.6
06:01 0.7
10:04 0.4
11:40 0.5
14:10 0.4
19:10 0.8
21:59 0.8
23:59 0.8

30
QUI

04:12 0.5
07:08 0.6
15:21 0.3
23:46 0.9

DIA HORA ALT (m)

1 
QUA

03:49 0.8
07:19 0.8
10:56 0.8
15:23 0.6

2
QUI

00:00 1.2
06:15 0.6
11:56 0.9
17:36 0.4

3
SEX

00:51 1.4
06:47 0.5
12:39 1.1
18:36 0.3

4
SÁB

01:32 1.5
07:17 0.4
13:13 1.2
19:23 0.1

5
DOM

02:09 1.6
07:49 0.3
13:47 1.4
20:02 0.1

6 
SEG

02:47 1.6
08:21 0.2
14:15 1.4
20:41 0.0

7
TER

03:15 1.5
08:56 0.1
14:41 1.5
21:17 0.0

8
QUA

03:36 1.4
09:32 0.1
15:06 1.5
21:54 0.1

9
QUI

03:47 1.3
10:08 0.1
15:34 1.5
22:26 0.3

10
SEX

03:54 1.2
10:49 0.2
16:02 1.4
22:58 0.4

11
SÁB

04:00 1.1
11:26 0.3
16:38 1.3
23:26 0.6

12
DOM

04:04 1.0
12:09 0.3
17:11 1.2
23:54 0.8

13
SEG

03:53 1.0
09:43 0.7
13:02 0.4
17:58 1.1
21:19 0.8

14
TER

03:30 1.0
08:26 0.7
10:45 0.7
14:04 0.5
19:02 0.9
21:15 0.9

15
QUA

00:49 1.0
08:00 0.7
11:23 0.8
15:15 0.5

DIA HORA ALT (m)

1 
QUA

02:17 0.6
06:09 0.7
10:17 0.6
11:41 0.6
15:08 0.4
23:24 1.0

2
QUI

05:32 0.6
11:49 0.7
16:34 0.3

3
SEX

00:15 1.1
06:34 0.5
12:26 0.9
17:53 0.2

4
SÁB

01:00 1.2
07:00 0.4
13:06 1.0
18:54 0.1

5
DOM

01:41 1.2
07:23 0.3
13:43 1.1
19:47 0.0

6 
SEG

02:21 1.2
07:54 0.2
14:09 1.1
20:30 0.0

7
TER

03:02 1.2
08:36 0.2
14:38 1.2
21:09 0.0

8
QUA

03:38 1.0
09:13 0.1
15:08 1.2
21:53 0.0

9
QUI

02:49 1.0
09:54 0.1
15:30 1.2
22:38 0.2

10
SEX

03:06 0.9
10:30 0.1
15:41 1.1
23:19 0.3

11
SÁB

03:24 0.9
11:09 0.2
16:13 1.1

12
DOM

00:04 0.4
03:51 0.9
12:00 0.2
16:58 1.0

13
SEG

00:49 0.6
04:17 0.9
12:58 0.3
17:45 0.9
20:41 0.7
22:36 0.8

14
TER

01:21 0.7
04:56 0.9
14:06 0.3
18:34 0.8
20:58 0.7
23:43 0.8

15
QUA

02:08 0.7
05:00 0.8
15:26 0.3
20:53 0.7

DIA HORA ALT (m)

1 
QUA

01:41 1.0
03:43 1.0
06:54 0.8
10:09 1.3
13:51 0.6
17:15 1.0
19:24 0.9
23:21 1.4

2
QUI

07:17 0.5
11:08 1.4
15:17 0.7
17:06 0.7
19:28 0.7

3
SEX

00:28 1.6
07:47 0.3
12:02 1.6
19:43 0.4

4
SÁB

01:28 1.8
08:08 0.2
12:54 1.7
20:11 0.2

5
DOM

02:19 1.9
08:26 0.2
13:47 1.8
20:36 0.1

6 
SEG

03:02 2.1
08:30 0.1
14:41 1.9
20:47 0.1

7
TER

03:49 2.1
08:36 0.1
15:38 2.0
20:54 0.2

8
QUA

04:30 2.1
08:56 0.0
16:30 1.9
21:06 0.2

9
QUI

05:13 1.9
09:21 -0.1
17:15 1.9
21:34 0.2

10
SEX

00:54 0.9
02:19 0.8
06:02 1.8
10:00 -0.1
18:00 1.8
22:02 0.3

11
SÁB

01:23 1.2
03:54 0.9
06:58 1.5
10:47 0.0
18:49 1.6
22:39 0.4

12
DOM

02:04 1.4
05:08 0.8
08:00 1.3
11:38 0.2
16:06 1.3
16:58 1.3
19:34 1.4
23:09 0.5

13
SEG

02:51 1.6
06:13 0.6
09:06 1.2
12:38 0.3
16:51 1.2
18:17 1.2
20:21 1.3
23:51 0.7

14
TER

03:26 1.7
07:06 0.4
10:15 1.3
13:49 0.4
17:41 1.1
19:24 1.1
21:24 1.2

15
QUA

00:26 0.8
04:02 1.6
07:54 0.3
11:15 1.4
15:00 0.4
18:56 1.0
19:58 1.0
22:41 1.2

DIA HORA ALT (m)

1 
QUA

00:06 0.8
04:25 0.5
07:27 0.6
10:29 0.5
12:36 0.6
16:04 0.4

2
QUI

00:01 0.9
05:19 0.4
08:59 0.6
10:53 0.6
12:36 0.6
17:02 0.2

3
SEX

00:16 1.0
06:04 0.3
12:04 0.7
17:55 0.1

4
SÁB

00:42 1.1
06:42 0.3
11:47 0.8
18:47 0.0

5
DOM

01:06 1.2
07:21 0.2
12:27 1.0
19:40 0.0

6 
SEG

01:34 1.2
08:01 0.2
13:06 1.1
20:29 0.0

7
TER

02:02 1.2
08:40 0.2
13:51 1.2
21:17 0.1

8
QUA

02:36 1.2
09:04 0.3
14:29 1.2
22:08 0.2

9
QUI

03:06 1.1
07:36 0.3
15:08 1.2
19:34 0.4
21:06 0.4
23:12 0.3

10
SEX

03:49 1.0
08:02 0.2
15:53 1.2
19:53 0.4
22:17 0.6

11
SÁB

00:55 0.5
04:19 0.9
08:34 0.2
16:32 1.1
20:17 0.4
23:23 0.8

12
DOM

02:16 0.6
05:02 0.8
09:04 0.2
17:12 1.0
20:49 0.4

13
SEG

00:16 0.9
03:29 0.6
05:51 0.7
09:49 0.3
18:01 0.8
21:21 0.5

14
TER

01:04 1.0
04:42 0.5
06:53 0.6
10:42 0.4
13:04 0.5
14:49 0.4
18:59 0.7
21:57 0.6

15
QUA

01:49 1.0
05:40 0.5
08:01 0.6
13:02 0.5
15:53 0.4
20:29 0.7
22:17 0.6

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

Óculos Polarizado Costa del Mar Permit Green Mirror 
A lente verde espelhada (Green Mirror) é destinada para águas abrigadas (In-shore) e 
para criar alto contraste entre as cores. Todas as lentes Costa têm 100% de bloqueio UV, 
para proteção máxima e 100% de polarização, para eliminar o brilho refletido. A tecnologia 580 vai além da polarização, 
para produzir as melhores lentes do planeta. Ele filtra seletivamente a prejudicial luz ultravioleta, tornando as cores 
mais brilhantes e tudo mais definido. Portanto, não importa o que você esteja fazendo sob o sol, você verá tudo em 
detalhes impressionantes. A lente de vidro 580G possui clareza superior e resistência a risco, pois a camada espelhada fica 
encapsulada entre as lentes de vidro, 20% mais fino e 22% mais leve que as lentes polarizadas tradicionais. 

Vara Shimano New Scorpion 

Kit Sweet Fishing

Construída com blank (corpo da vara) sobre o conceito Hi-Power X  e Spiral X (alta 
graduação dos módulos de carbono, contando com manta interna em espiral e manta 
externa trançada em “X” por toda sua extensão). Conferindo um blank incrivelmente 
leve, sensível e extra reforçado. Seu cabo é montado com cortiça premium e conta com 
reel seat (fixador de carretilha) confeccionado em CI4+ (matéria prima com tecnologia 
desenvolvida a partir de moléculas de carbono - comparando a resistência do alumínio 
com a leveza do magnésio ). Garantindo ainda mais leveza e muito mais sensibilidade as 
mãos do pescador A nova Scorpion é equipada com passadores Fuji® SIC (100% silicon 
carbide - alto poder de dissipação do atrito).  Ideais para o uso das super linhas como o multifilamento e o fluorcarbono. 
Grande novidade é o conceito Travel (Viagem), conferindo a família Scorpion modelos de até 5 partes. 

Produtos especiais para equipamentos de pesca. Ecologicamente correto, contem  3 frascos em 
aerossol com 11 cm de comprimento cada - tamanho ideal  para manter em uma  caixa de pesca. Com 
70 ml de produtos em cada aerossol, podem ser transportados em avião. Produtos NÃO TÓXICOS. 
Elaborados pela RSP Lub, a linha Sweet Fishing vem com o conceito de não agredir o meio ambiente, 
os animais  e os seres humanos. Fornecendo mais segurança, proteção e tecnologia em sua pescaria.

 Nas melhores lojas do ramo!       

 A venda nas lojas Pesca Biancho SP, Toca do Peixe - Bragança Paulista,  Chacara do Pessego 
Itaquera, Big House Pesca - Ribeirão Pires, Amazon Pesca  e Pantanal - Goiania. 

 Disponível na www.pescapinheiros.com.br

Carretilha Marine Sports Venza GTO 7000 SHI/SHIL

Bateria De Ciclo Profundo Emg 125a para Motores Elétricos

Isca KV Guaruzinho BL

Construída com o que existe de melhor no mundo da pesca, a carretilha Venza GTO Marine Sports, quer ajudar você 
pescador a fazer história! Dentro de todas as características que você vai acompanhar a baixo, a linha de carretilhas 

Venza contam com as seguintes vantagens:
PowerLock: Todas as carretilhas saga estão equipadas com o sistema anti-reverso 

instantâneo, conhecido como “Powerlock” esse sistema é um tipo de rolamento 
especial que permite que a manivela gire somente para frente.
Sistema FMB: Outro grande diferencial, é o sistema de freio FMB que controla 

a rotação do carretel por força magnética, assim você pode controlar o sistema de 
freio de acordo com sua experiência ou situação de pesca.

Sistema de freio Magnético: Para ajudar desde os pescadores iniciantes até os mais 
experientes, a carretilha conta com o sistema de freio magnético. Esse sistema de freio é 
utilizado para ajudar no controle de cabeleiras durante o arremesso. 

A bateria EMG PESCA tem baixíssima manutenção, tem maior reserva de energia 
e sua vida útil é prolongada e é ideal para motores elétricos, seu peso chega 
aproximadamente á 30 kg, com capacidade de 125 Amperes (Ah). Capacidade 
C20: 125 Reserva de cap. min.: Tensão nominal (V): 12. Dimensões:  350mm x 
165mm x 240mm. Compatibilidade: Exclusiva para motores elétricos.

Foi desenvolvida para pescarias com equipamentos leves e ultra-light. Indicada para 
Robalos, Tucunarés, Tilápias, Traíras, Tabaranas, Piabanhas, entre outros predadores. 
Conta com dois tipos de barbela, uma longa e uma curta. A Guaruzinho BL (barbela 
longa) nada mais profundo mas, por ter uma boa flutuação, pode ser usada na superfície com toques curtos para 
simular uma presa ferida. A Guaruzinho BC (barbela curta) não afunda tanto quanto a de barbela longa, mas tem um 
nado rápido parecendo um peixe em fuga. Também pode ser trabalhada na superfície com toques curtos e rápidos.

Na www.serrapesca.com.br

Na www.emgbaterias.com.br    

Na www.juninhopesca.com.br           
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ESPECIAL

Sol Pescarias
POR NATACHA BASSI (NATY)

O
local conta com 5 lagos exclusivos 
para a prática da pesca esporti-
va, nos tanques 1 e 2 o pescador 
encontra pacus e tambacus de 
até 20 quilos e tilápias bocudas 

de 3 a 7 quilos, o tanque 3 se destaca e chama 
a atenção, pois recentemente foi totalmente re-

formado, deixando o redor do lago mais agradá-
vel e passado a rede para retirar todas as tilápias, 
ficando apenas tambacus, tambaquis, pirararas 
e pincacharas para a alegria de nós “tambeiros” 
rsrs, fora esses 3 lagos citados existem mais dois 
lagos selvagens com tucunarés amarelos e azuis, 
trairões, dourados, piracanjubas e tilápias. 

Dessa vez a equipe Fishing News teve o prazer e a honra de estar presente num dos 
pesqueiros mais comentado, conceituado e requisitado da região metropolitana 
de São Paulo,  o Sol Pescarias surpreende a todos, a começar pela localização que 
dispensa qualquer comentário, é muito lindo, em meio a mata fechada, muita 
área verde ao redor, natureza exuberante, ar puro. 

Partimos de Rio Claro de madrugada pois terí-
amos cerca de 250 km a percorrer até a chegada 
ao destino desejado, mas antes passamos por Salto 
para dar carona ao nosso amigo Léo que nos acom-
panharia nesse dia tão aguardado por todos nós. 
Viajamos o tempo todo com chuva fraca e o tem-
po estava relativamente frio, fomos assim a viagem 
toda até chegarmos ao destino.

Confesso a vocês leitores que relatar o dia de 
hoje está sendo um pouco difícil para mim, pois 
o dia foi muito produtivo, tivemos muitas ações, 
muitos peixes fisgados e por esses motivos não tive 
tempo suficiente de acompanhar a pescaria de to-
dos em geral, mas vou aqui pontuar aos momentos 
mais relevantes de cada um. Para essa matéria con-
tamos com a participação de Washington, Octávio, 
Yasminn, Claudinho, eu, meu esposo Daniel, Recco, 
Yamada, Jean (Amental Fishing), Alê (Boias Vaga-
lume), Simon (P&P by Simon), Léo (Aperta o Play), 
Alexandre Olo e Kenji.

Onde a adrenalina e a emoção da fisgada tomam conta do início ao fim!
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Daniel percebe que os tambas estavam comendo manhosa-
mente na ceva e não pensa duas vezes em colocar uma anteni-
nha discreta na cor da ração, não precisou mais que 3 arremes-
sos para que ele veja sua anteninha ser levada bem devagar e 
ele rapidamente dá uma bela fisgada e garante seu lindo exem-
plar de tambacu. Em seguida ele arremessa novamente, coloca 
a vara no suporte, e em questão de segundos enquanto mon-
tava sua segunda opção de vara eis que vemos sua cevadei-
ra correndo de lado na superfície e em disparada ele fisga seu 
segundo redondo, porém esse bem maior que o primeiro que 
pesado no tapetinho deu 24 quilos, peixe maravilhoso, gordo, 
sadio. Agora chega a vez do nosso querido Alê conhecido pela 
sua simpatia, humildade e alegria fisgar um enorme tambacu 
pego na ração com essência feita por ele mesmo, na qual ele 
mantem seus segredos até hoje rsrs. Atenta aos membros da 
equipe, me chama a atenção o Jean que estava pescando no 
cantinho do lago e que por diversas vezes o vi tirar vários pei-
xes da água, peixes de couro como pirararas pequenas e gran-
des, pincacharas e diversos tambacus, todos pegos nas varas 
de UL(Ultra Light) e massas da Amental Fishing.

Como de costume nos espalhamos pelo lago 
pois cada um procurou o lugar que achava me-
lhor para o seu estilo de pesca e foi só a equipe se 
instalar e jogar as varinhas na água para que a pri-
meira ação do dia viesse a acontecer,  Recco que 
utilizando boia cevadeira, chicote bem longo, 
boia guia e ração como isca engata um tamba de 
pequeno porte que pode ser visto na foto, já Oc-
távio e Claudinho que estavam pescando juntos 
na margem oposta à nós fisgaram que quase ao 
mesmo tempo dois tambas de médio porte, e só 

para deixar registrado um saiu no pão na superfí-
cie e o outro na massa de fundo, isso é muito bom 
pois mostra que os peixes estavam ativos se ali-
mentando tanto na superfície quanto no fundo e 
sem contar da variedade de iscas. As horas foram 
passando e o tempo começa a dar uma mudada, 
aos poucos a chuva diminui, as nuvens carrega-
das vão embora e dão lugar ao sol que apareceu 
discretamente para deixar o dia mais agradável e 
emocionante, pois fortes emoções nos aguarda-
riam ao longo do dia. 
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Todos cheios e fartos de tanto comer comida boa é hora de partimos para o segundo round e com 
muita rapidez fomos surpreendidos pela quantidade de peixes fisgados, foi um espetáculo, um ver-
dadeiro show à parte, obtivemos muitas, mas muitas ações mesmo, todos os integrantes da equipe 
pegando peixe, hora fazíamos dublê, hora triple. A começar pelo Simon que na insistência ficou o 
tempo todo ali quietinho no hard (parte mais difícil do lago de sair peixe) que pegou um belíssimo 
tambacu que era pretão, não possuía nenhuma mancha, o que o deixou ainda mais bonito, esse não 
resistiu a uma bela anteninha. Em seguida vejo Octávio e Claudinho fazendo um espetacular dublê 
de tamba, e olha que foram dois tambacus de respeito, pegos na miçanga e ração furadinha. E para a 
minha alegria eis que chega a minha vez hahaha de pegar um redondo que parecia um torpedo de tão 
comprido que era, pego no diretinho com chicote de 40 a 50 centímetros e com a ração. 

O tempo todo eu andava, ia de um lado para o ou-
tro, andava até os parceiros da equipe, trocava ideias 
e informações pois até aquele momento eu estava 
impaciente, estava “dedona” rsrs e ao caminhar per-
cebo que Léo está engatado com um tambacu pego 
na ração da marca Aperta o Play que foi lançada re-
centemente no mercado, pena que esse não temos 
registro de foto pois foi filmado para o canal de pesca 
que ele possui. O tempo passou tão rápido e nem me 
dei conta que era horário do almoço.

Chegando ao restaurante como de costume 
formamos aquela mesa linda, enorme, onde to-
dos da equipe se reúnem ao redor em uma per-
feita sintonia, todos se interagem, trocam infor-
mações, brincam, dão risadas, tudo em perfeita 
harmonia e para completar nos deparamos com 
um delicioso self service bem servido onde pode-
mos desfrutar de saladas, guarnições, carnes, pei-
xes, frangos, arroz e feijão, tudo bem fresquinho e 
feito na hora, um verdadeiro banquete. 



18 19

A nossa frente está Octávio e Claudinho fazendo um 
lindo dublê também. Já não era mais uma pescaria, vi-
rou uma maratona kkk, Recco, Alê, Octávio, Claudinho, 
Leo e Alexandre Olo esticam a linha mais uma vez, cada 
um engatado com um tamba e todos pegos na super-
fície. Tenho um gosto particular meu, adoro ver a ação 
de peixe atacando o pão na superfície e parada por um 
instante observando o pão do Octávio vejo aquela linda 
explosão, foi lindo de ver, do jeito que o tambacu bateu 
na isca saiu que nem um foguete tomando linha rsrs. 
Octávio continua no pique, na adrenalina e consegue 
retirar mais dois lindos tambacus. E para encerrar essa 
matéria com chave de ouro Recco e Alê fazem mais um 
dublê de tamba da equipe e como eu e Simon somos 
invejosos rsrs encerramos com um dublê também.

Depois de ter vivenciado um dia tão empolgante 
como esse, só consigo encerrar essa matéria deixando 
aqui as minhas recomendações para todos vocês aman-
tes da pesca esportiva, o Sol Pescaria é realmente um 
pesqueiro diferenciado, bem acima da média. 

Numa visão geral vejo que Kenji está retirando 
seu tambacu e corro até ele para registrar o mo-
mento. Juro a vocês leitores que daqui para frente 
não consegui acompanhar o ritmo da galera pois 
era impossível, a cada lado que se olhava era pes-
soas com peixes fisgados, Recco, Alê, Octávio, Ken-
ji, Léo, Simon, eu, Yamada e Alexandre Olo, um ver-
dadeiro espetáculo. Não demora muito para que o 
sol vá embora e dê lugar há um névoa bem típica 
de serra de litoral, era impossível enxergar o lago 
como todo, e mesmo com as condições desfavorá-
veis não impossibilitou que Alê pegasse um tamba 
que não se entregava de jeito algum, foram várias 

tomadas de linha até o bicho cansar e podermos 
constatar que se tratava de um belo “baguá”. Jean 
resolve mudar de lugar e foi para a outra ponta do 
lago, ali ele continuou a dar o show nas UL (ultra li-
ght) da Amental Fishing, foram mais pirararas, pin-
cacharas e tambacus fisgados, chama a atenção na 
prática e experiência que ele tem. 

Final de tarde foi se aproximando e os peixes 
estavam mais ativos ainda, aquilo estava uma lou-
cura, foi quando eu, Daniel e Alê fizemos um triple 
e detalhe, cada um usando uma técnica de pesca 
diferente do outro, mal arremessamos as varas na 
água outro triple, dessa vez Recco, Yamada e eu rsrs. 
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O cuidado com cada 
detalhe fez realmente a di-
ferença e a constante evo-
lução deste pesqueiro o 
coloca em um lugar de des-
taque no cenário da pesca 
esportiva.

Nós da Fishing News 
agradecemos a atenção, 
simpatia e prestatividade 
com o qual os funcionários 
e o Alexandre dono do pes-
queiro nos receberam.

O pesqueiro está locali-
zado na Estrada (Velha) do 
Capivari, número 7666 – Acesso Km 37 da Rodovia dos Imi-
grantes, (pista Santos/São Paulo) São Bernardo do Campo – 
SP. Aberto todos os dias das 07:00 às 18:00 horas. Telefones: 
(011) 4342-7885 (011) 99541-7209.

Natacha Bassi (Naty)
Insta @naty_pesca
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O pesqueiro e Pousada Girassol, lo-
calizado no município de Peruíbe, 
investiu nesse conceito no âmbito 
ambiental e econômico. O Rober-
to Koji, dono do pesqueiro, insta-

lou painéis solares em seu pesqueiro,e a energia 
solar está sendo considerado um grande aliado da 
sustentabilidade. Além de ter uma grande capaci-
dade econômica no consumo de luz, e os benefí-
cios para a natureza são vários. O sol é uma fonte 
de energia renovável, é natural, limpa, não produz 
resíduos e não produz gases. Pode ser instalados 
em telhados, fachadas ou jardins.

Embora a energia solar ter muitas vantagens, 
como toda fonte de energia ela tem desvantagens 
também,em dias de chuva ou em dias nublados 
diminui a geração de energia.

Agora sobre outro investimento do Roberto. 
Para quem quiser pernoitar no pesqueiro também 
agora é possível. Ele construiu suítes, com cama de 
casal, beliches, frigobar e ventilador. 

Para mais informações deixarei o telefone do 
pesqueiro no final da matéria. 

Bom leitores, comentei sobre os investimentos 
do pesqueiro girassol, então vamos a pescaria!

O pesqueiro é muito conhecido na região, 
tanto pela sua piscosidade e pela gastronomia, 
possui um lago para pesca esportiva com uma 

variedade de peixes, grandes pincacharas, tam-
bacus, tambaqui, matrinxã e pirarara. E possui 
dois lagos com tilapias para pesca por kilo, 
muito frequentado pelo custo benefício e prin-
cipalmente pela qualidade da agua pura das 
nascentes da mata atlântica, garantindo um sa-
bor excelente!

Participaram dessa matéria Alê, Recco, 
Jean(Amental Fishing), Washington, Madalena, 
Claudinho, Yasminn e eu Octávio. 

O Alê e Recco começaram pescando na su-
perfície com ração, sempre regulando a altura 
para achar a profundidade que os peixes estão 
comendo, mas as ações na superfície estavam 
bem fracas. 

Já que na superfície não estavam tendo muita 
ação, o Alê deixou uma vara de fundo atrás das 
grandes pincacharas e pirararas. O Recco tam-
bém armou uma vara de fundo com massa. O 
Jean, na pesca de ultralight escolheu o seu canti-
nho e armou suas varas. Washington armou uma 
vara com boia e ração na meia água e outra com 
pão amanhecido na superfície, atrás dos tamba-
qui e tambacus. 

Claudinho armou uma vara com boia de ar-
remesso e coquinho com 20~30cm de profun-
didade, nesse esquema diretinho teve muita 
ação quando os peixes estão bem ativos na su-
perfície. 

Ele deixou outra vara com cevadeira e anteni-
nha e outra com massa de fundo. Eu comecei pes-
cando na superfície com ração e uma vara com 
boia e chicote de 50~60cm. 

POR  OCTÁVIO TAKAHASHI

Pesqueiro e Pousada 
Girassol Peruíbe

PESQUEIRO

A sustentabilidade são termos que soam familiar para você? Há tempos esse termo está 
em alta e estão em pauta no mundo todo. Nesse contexto, o pesqueiro Girassol buscou uma 
relação saudável no âmbito ambiental e econômico.Muita coisa mudou no mundo desde o 
desenvolvimento dessa proposta, e a sustentabilidade e uma demanda que só cresce.
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O Washington pescando com pão amanhecido, 
estava tendo várias ações, mas os peixes sempre 
erravam o bote. 

Claudinho pescando ao seu lado com a boi-
nha de 15g e coquinho com uma vara de 17lb, 
teve sua primeira ação, mas depois de uma bela 
briga, o peixe acabou cortando a linha. Eu Oc-
távio pescando na superfície, arremessando 
perto da margem oposta, acerto uma pirarara 
na ração furada. Depois acerto um belo tamba-
qui, mas depois de uma boa briga, acabou esca-
pando. Alê e o Recco pescavam em outra parte 
do lago, insistiram na superfície, mas onde eles 
estavam os peixes não subiam com frequencia 
mas a insistência deles deram resultado, conse-
guiram tirar alguns tambas, pacus e patingas. O 
lugar onde eles pescavam (de frente pra Ilha) é 
um local muito disputado no pesqueiro, porque 

é onde os funcionários alimentam os peixes no 
final da tarde. O dia estava propício, estava nu-
blado e abafado, mas alguns dias atrás foi uma 
semana de chuva, o que pode ter mudado o 
comportamento dos peixes. 

O Jean com seu equipamento ultraligh, não 
obteve muitas capturas, mas com sua persistência 
conseguiu tirar alguns exemplares, mas na parte 
da tarde ele sentiu que melhoraria. 

Aproveitamos para dar uma pausa e 
almoçarmos,No almoço, como manda a tradi-
ção, um almoço farto com os pratos típicos do 
pesqueiro, destacando a costela de boi cozida 
e frita, servida com mandioca e batata frita, e 
outro prato que se destaca muito é o joelho de 
porco. Uma delícia para nunca mais esquecer. 
Vale a pena ir lá só para comer, como fazem os 
moradores de Peruibe.

Após o almoço, geralmente é o período mais 
piscoso da pescaria, estávamos confiantes que 
sairiam belos exemplares. 

E dito isso, os peixes começaram a subir com 
mais frequência, não eram as explosões dos 
tambas ou das pincacharas como de costume, 
mas entre esses peixes que subiam sempre tem 

aquele mais escandaloso. Assim o Alê e o Rec-
co conseguiram acertar vários exemplares e de 
bom tamanho. As ações do Jean melhoraram 
também. De manhã que foi mais fraco para ele, 
mas a tarde deu uma melhora nas ações dos pei-
xes e deu pra ele gravar belas imagens para seu 
canal no Youtube. 
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Embora na parte da manhã não tenha saído muitos peixes, na parte da tarde os peixes ficaram mais 
ativos e foi uma tarde mais produtiva para a equipe. Assim encerramos a nossa pescaria cansados mas 
satisfeitos. 

O pesqueiro girassol, além de ser um local cativante, bonito e aconchegante, é um ótimo local 
para quem gosta de ficar junto a natureza. Também é possível apreciar várias espécies de aves, para 
quem gosta de tirar fotos, é um excelente local.

Agradeço ao Roberto e aos seus funcionários pelo ótimo atendimento de sempre, a deliciosa gastro-
nomia e embora a pescaria não tenha sido como esperávamos como em outras ocasiões mostramos a 
piscosidade do pesqueiro e seu potencial.

Informações sobre a implantação de energia solar; Roberto (013-3456-1317)

Sobre o equipamento usado vale ressaltar que foi: 
Vara Amental Fishing modelo ULTRA molinete 

daiwa linha 0.24 mm mono massa Amendoloco 
Ratazana maturada e anzol maruseigo 14 e 16 di-
retamente na linha caso queiram ver o vídeo está 
no canal da Amental Fishing Pesca no YouTube. 

Claudinho insistiu no seu sistema com boia de 
15g e coquinho, teve várias ações, sua boinha afun-
dava, mas não acertava o timing da fisgada. Até que 
ele acertou uma das fisgadas e um belo tamba veio 
para a foto, logo em seguida no pão amanhecido 
que ele deixou armado, entra um belo tambaqui. 

Eu na boia isco um queijo e tive algumas ações 
onde acerto umas briguentas pirararas. E na ra-
ção entra um belo pintado-real, vários tambacus 
e patingas.  Washington pescando no pão ama-
nhecido esperando os tambaqui que saem bem 
nessa isca, acaba acertando belas pincacharas e 
pintados-real. 

Mas no meio desses peixes entrava o tambaqui, 
que era o peixe que ele estava atrás. Ele deixou 
também guelra de fundo atrás dos peixes de cou-
ro, pegou alguns exemplares, mas foi no pão onde 
acertou os maiores. 

Octávio Takahashi
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POR NATACHA BASSI (NATY)

Conhecido por muitos a fama dos gigantes 1 por ter enormes tambacus e tambaquis que 
passam dos seus 30 quilos, o recanto dos gigantes 2 não é diferente, chegou para fazer juz 
ao seu nome e mostrar que ali também é a morada dos gigantes. 

PESQUEIRO

O
Recanto dos Gigantes 2 fica lo-
calizado na cidade de Cedral 
distancia de 430 km da capital 
do estado de São Paulo, uma re-
gião bem quente, de clima bem 

agradável que ajuda bastante a nós amantes da 
pesca esportiva.

Partimos para uma pescaria diferente da que 
estamos acostumados, nessa eu e meu esposo Da-
niel resolvemos convidar nosso amigo Léo (aperta 
o play) a nos acompanhar nesse dia, foi uma via-
gem agradável onde trocamos bastante informa-
ções a respeito das técnicas utilizadas, afinal não 
sabíamos o que nos esperava. 

Recanto dos Gigantes 2
Se o 1 já era perfeito, imaginem o 2.

Chegando no local ficamos impres-
sionados pela beleza e a estrutura que o 
lugar tem a oferecer. O Marcos dono do 
pesqueiro nos recepcionou com muita 
gentileza e humildade, nos contou um 
pouco sobre a história do pesqueiro, pas-
seamos por todo o local e no final ele nos 
apresentou onde ficaríamos hospedados, 
pois chegamos no domingo final de tarde 
e pescaríamos na segunda o dia todo. 

Feito uma apresentação geral é hora 
de darmos início aos trabalhos. Esco-
lhemos um ponto no lago e ali cada um 
foi montar seus equipamentos, como 
de costume sempre pergunto aos do-
nos dos pesqueiros quais espécies de 
peixes que ali habitam para que eu ten-
te capturá-los e mostrar a vocês leitores 
o que naquele determinado pesqueiro 
vocês irão encontrar. 
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Eu comecei primeiro com os equipamentos pesa-
dos, para peixes de couro pois sabemos que é uma 
pesca de espera e requer um tempo, em seguida 
comecei com a pesca de superfície, cevei por diver-
sas vezes e vi que os tambas não estavam subindo 
para comer e então decido mudar para um pino 
com chicote de 1,5 para baixo. Já meu esposo arrisca 
num pino com geleia de mocotó na superfície e em 
paralelo monta as varas para as pirararas, enquanto 
isso Léo arma seus equipamentos para pesca pesa-
da em outro tanque, nesse possuem somente peixes 
de couro, mal deu tempo do Léo voltar para o tan-
que principal eis que o alarme da vara toca e ele sai 
correndo para fisgar o primeiro exemplar do dia, um 
linda pirarara de porte médio que rendeu uma bela 
briga ao pescador, em seguida chega a minha vez de 
capturar um belo tambacu que me cansou os braços, 
o peixe não se entregava de jeito algum, foram mui-
tas tomadas de linha , muitas tentativas em traze-lo 

para a margem mas também não era para menos, 
o tambacu era enorme, comprido que mais parecia 
com um torpedo, a cor era lindíssima, um preto vivo, 
brilhante, barbatanas e rabo intactos. 

Daquele momento em diante foi só alegria pois 
tivemos muitas ações, mas muitas mesmas, Léo fis-
ga um redondo de médio porte e na hora de regis-
trarmos o momento chamamos para fazer parte o 
Daniel (funcionário do pesqueiro que nos atendeu 
com muita humildade, simpatia e educação). 

Num momento de distração percebo que meu 
pino não estava aparente no lago e quando olho 
a vara está totalmente envergada, praticamente 
“bebendo água” como costumamos dizer, o peixe 
tomava linha incansavelmente, percebo que ele 
correu em direção ao enrosco que tem no meio 
do lago, é hora de manter a calma para saber tra-
balhar o peixe evitando que não estoure a linha e 
acabe perdendo o redondo. 

Foram momentos intensos com o coração nas 
mãos até que consigo retirar do enrosco e a briga 
se torne limpa, não demora muito para que o pei-
xe se entregue e entre no passagua, dou um sus-
piro e um sorriso de alivio e logo o coloco em meu 
colo para que fique registrado e marcado em mi-
nha memória o trabalho que aquele danado  me 
rendeu rsrs, afinal ele era enorme e gordo.

Com o entardecer as famosas pirararas, rai-

nhas do rabo laranja começam a dar o show, 
fisgo uma de porte médio, logo em seguida 
outra não resiste a uma suculenta guelra e faz 
meu esposo entrar em ação e capture seu pri-
meiro exemplar na calada da noite. Nesse inter-
valo seu Marcos nos agrada com uma deliciosa 
porção de tilápia e batata frita servidas ali na 
beira do lago, uma forma de demonstrar aos 
seus clientes o quanto são bem-vindos ao local. 
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Acordamos no dia seguinte com uma farta mesa 
de café da manhã posta na varanda de frente para o 
lago, comemos tranquilamente rodeados em meio 
a natureza, com pássaros ao redor e um sol maravi-
lhoso. De volta ao mesmo ponto do dia anterior e al-

terando apenas o tamanho do chicote Léo fisga um 
lindíssimo tambacu de 29 quilos que fez ele cansar, 
sem brincadeira, foram uns 30 minutos de briga e 
não é para menos, o peixe era grande demais, re-
dondo e largo que parecia com um pneu rsrs. 

Barriga cheia é hora de retomar os trabalhos e 
Daniel resolve fazer uma pesca diferente, a pesca 
de varejão, levamos uma vara de fibra de nylon 
de 4,5 metros, linha 0,92 e como isca guelra,não 
demora muito para que a primeira pirarara seja 
atraída pela isca e Daniel comece uma eletrizante 
briga onde força, resistência e sabedoria são es-
senciais para que a execução seja feita com total 
sucesso, quase que foi preciso entrar dentro da 
água pois a danada era forte demais, brigou mui-
to, tentou de todas as formas tentar escapar, mas 
nessa Daniel levou a melhor kkk. 

Resolvo testar essa modalidade e fisgo uma 
também, um misto de emoções tomam contam 
de mim naquele momento, é como se remetesse 
ao passado quando na infância pescávamos de 

varinha de bambu, eu nem me lembrava o quan-
to era bom pescar desse jeito. Léo também fez 
sua vez na pesca de varejão e claro que ele ob-
teve sucesso. A noite estava demais, as pirararas 
estavam muito ativas, só para terem uma ideia 
chegamos a fazer dublê delas, recomendo mui-
to aos que gostam de peixes de couro a passa-
rem uma noite hospedado nesse lugar que não 
vão se arrepender. Léo consegue fisgar mais um 
tamba no pino apoitado. 

Decidimos encerrar a pesca naquela noite por 
conta do cansaço e fomos para o quarto descansar, 
afinal teríamos mais um dia de pesca. Quem se hos-
peda lá encontra um quarto aconchegante com 1 
cama de casal, 1 de solteiro, frigobar, micro-ondas, 
ar condicionado, televisão e 1 banheiro privativo. 
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Agradeço ao meu esposo Da-
niel e ao meu amigo Léo por ter 
aceitado o convite de embarcar 
nessa incrível viagem.

E deixo aqui meu singelo agra-
decimento ao proprietário Sr. Mar-
cos que abriu as portas para nós 
humildemente com muito cari-
nho, respeito e dedicação. Desejo 
a você nesse novo desafio que o 
sucesso e a sorte estejam ao seu 
lado e o acompanhe sempre.

Para maiores informações e 
vídeos dessa pescaria acessem e 
inscrevam se no Youtube Aperta o 
Play Fishing, lá vocês encontrarão tudo que rolou nessa pesca-
ria sensacional.

Recanto dos Gigantes 2 fica localizado na Rodovia João 
Neves km 2, Cedral – SP. Telefone: (019) 99259-4474.

Natacha Bassi (Naty)
Insta @naty_pesca

As horas foram passando e muitas fisgadas foram perdidas, muitos chicotes que arrebentavam, pei-
xes que acabavam escapando e mesmo assim consegui tirar mais um belíssimo tambacu, Léo fisgou 
mais dois redondos de bons tamanhos e quando acho que minha pescaria havia se encerrado um belo 
dublê de pirarara e tambacu veio para ilustrar e deixar essa matéria mais linda e emocionante, precisei 
de alguns minutos para acreditar que consegui esse feito. E para encerrar com categoria uma enorme 
pirarara resolveu entrar num equipamento leve, aí meus leitores deixo para que vocês usem as suas ima-
ginações e tentem sentir a mesma emoção, trabalho e o cansaço que a gigante me proporcionou.
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A pousada é uma delícia, aconchegante e bem 
a cara dos pescadores aventureiros. Me senti em 
casa mais uma vez. Comida no fogão de lenha, 
cerveja gelada, piloteiros e demais funcionários 
muito simpáticos e hospitaleiros.

Como a maioria das chegadas em novos lu-
gares de pesca, todo mundo se reúne para sa-

ber se está bom de peixe !!! hahaha Após isso, 
começa a preparação da tralha, e a empolgação 
só aumenta.

A pescaria lá funciona assim: os hóspedes po-
dem optar por pescar nos rios Sete, ou navegar 
até a área de reserva dos índios e pescar nos Rios 
Xingu e Culuene. 

Parte 2
Aventura no Xingu

POR  MARIA BEATRIZ CORDEIRO (DIDI)
AVENTURA

Estou de volta para contar para vocês essa aventura inesquecível! Já no começo adianto 
que dessa vez não vai ter como, de costume, descrever todos os peixes que encontraram o 
meu anzol por lá. A fartura de peixes é inacreditável, um lugar extremamente abençoado.

P
ois bem, o majestoso Rio 
Xingu, se forma do encontro 
dos rios Sete e Culuene, as 
margens do primeiro deles 
que está localizada a pou-

sada Recanto Xingu, o destino escolhido 
nessa pescaria.

A Recanto Xingu, com muita respon-
sabilidade, desenvolve um projeto em 
conjunto com a aldeia dos índios Naru-
vôtu, por sinal daí vem também o nome 
do projeto. Os índios Naruvôtu, há pou-
co tempo formaram uma nova aldeia ali 
nas redondezas do Parque Nacional do 
Xingu, e a Recanto, após vencidas as burocracias, possui autorização para adentrar com os seus clientes 
na área de reserva dos Naruvôtu, vocês conseguem imaginar o quão especial isso é ?!

Dito isso, posso começar a contar mais dessa aventura para vocês. Só de já estarem sabendo que se 
trata de uma pescaria no Parque 
Nacional do Xingu, já dá para con-
cluir como o acesso lá é bem com-
plicado né? Mas, mais uma vez, lá 
fomos nós de carro!

Percorremos o Estado de São 
Paulo, passamos por Minas Ge-
rais, Goiás, e Mato Grosso. Lá pas-
samos por Barra do Garças, segui-
mos adiante, até chegarmos na 
famosa cidade de Canarana. De lá 
percorremos alguns quilômetros 
de terra pela Mata Amazônica, até 
enfim, chegarmos na Recanto.
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São permitidas entrarem no máximo 6 embar-
cações por dia, desde que estejam cumprindo 
todas as regras exigidas, dentre elas, não portar 
bebidas alcóolicas. Caso a opção seja de navegar 
até a reserva, serão percorridos mais ou menos 50 
minutos até chegar aos pontos de pesca.

Antes de mais nada, uma coisa importantíssi-
ma na pescaria: isca! Por lá a isca usada é piau: 
piau cabeça gorda, piau flamengo, piau três pin-
tas ... e algumas outras variações. São pegos em 
varas de mão por pescadores profissionais locais, 
em córregos afluentes dos rios principais, sendo 
assim, o tal do piau é disputadíssimo por lá e um 
pouco caro também. Mas se a intenção for bater 
recordes nas cachorras, cacharas e jaús ... vale a 
pena investir neles.

O primeiro dia de pescaria amanheceu, já está-
vamos todos esquematizados para navegar até a 
reserva e desbravar os pontos de pesca famosos 
nela. O dia começou frio, mas frioooo demais .... 

Confesso que tive dúvidas se era realmente pos-
sível conseguir achar algum peixe naquela tempera-

tura. Além de tudo ainda tinha vento, sim, acreditem 
nessa minha sorte, peguei frio e vento no Xingu.

Navegamos um bom trecho no Rio Sete, até o 
entroncamento dele com o Culuene e por fim co-
meçamos a navegar no famoso Xingu. Algumas 
vezes me imaginei pescando nele, eu estava real-
mente maravilhada com aquela experiência.

O tempo de navegação, como já disse, é um 
pouco longo até chegarmos nos pontos de pes-
ca dentro da reserva. Mas chegamos ao primeiro, 
apoitamos em uma grande galhada que caía so-
bre a água, um cantinho escondido do vento. Meu 
guia de pesca nessa aventura foi o Benedito Juni-
nho, um dos melhores guias que já tive em toda 
essa história de pescaria. Nascido e criado naque-
las bandas, apaixonado pela natureza e pela pes-
ca, sabe tudo e mais um pouco.

Ele preparou uma bela tora de piau para o meu 
anzol. Ahhhh ... quase me esqueço de falar das tra-
lhas. Pois bem, lá usa-se tralha pesada. Os peixes 
são brutos demais e nunca se sabe quando vai en-
trar um troféu. 

Usei varas de 80 libras, carretilha de perfil alto, 
com capacidade para aproximadamente 350 me-
tros de linha 85mm, anzóis /9 com encastoamento 
de aproximadamente 30cm. Essa tralha direcionei 
mais para as cachorras, que tem a boca repleta de 
ossos e muito difícil de fisgar, varas de pontas bem 
duras e grossas ajudam muito, e para os jaús que 
tem suas boconas enormes.

As cacharas preferi pescar com a minha tralha 
fiel escudeira de sempre: vara de 50 libras, com li-
nha 60mm e carretilha perfil alto com capacidade 
de aproximadamente 200m. Porém Juninho me 
disse que tive sorte, porque era para as cacharas 
terem tomado toda a minha linha.

Voltado ao cantinho escondido do vento e a 
minha bela tora de piau ... Juninho tem um ma-
cete para arremesso, que os seus vão a pelo me-
nos 80 metros de distância, é algo fora de série. 
Minha primeira tora viajou mais ou menos esse 
tanto aí e caiu próxima ao barranco, em uma 
caída d’água estratégica. Não demorou muito 
e fisguei minha primeira cachara no Xingu. Não 

era das maiores, uns 7 kg mais ou menos, mas 
de uma valentia incontestável e uma beleza em 
suas manchas encantadora.

Passamos o resto da manhã procurando cantos 
escondidos do vento para ter êxito na pescaria e 
tivemos. Eu estava pescando com a minha mãe 
e tanto eu, quanto ela, tiramos algumas cacharas 
pela manhã, peguei também um caparari, saiu 
uma bicuda atrevida e também perdemos algu-
mas cachorras.

Depois de curtir bastante a estreia no Xingu, 
fomos para o ponto de apoio da pousada para al-
moçar. Um barranco muito limpo, com um belo 
fogão de lenha, bancos de madeira sob as arvores 
frondosas da Amazônia e o índio Roque, que fica 
por lá para nos recepcionar, já acender o fogão 
com antecedência e nos ajudar caso os demais 
índios, que não falam português, questionem 
porque há brancos lá.

A pousada disponibiliza um kit para almoço, e 
os guias preparam churrascos, em churrasqueira 
rústica, com forquilhas fincadas no chão arenoso.
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É muito gostoso al-
moçar dias seguidos as-
sim, embaixo das árvo-
res, conversando com os 
guias sobre o local, per-
guntando coisas sobre a 
tribo para o Roque e fu-
gindo um pouco do Sol. 
Não se enganem, peguei 
dias de muito frio por lá, 
mas mesmo assim, das 
nove da manhã em dian-
te o Sol vem com tudo.

Após almoço, fomos 
pescar em um poço bem 
famoso por lá e próximo 
ao ponto de apoio, chama Saionara. É o lugar das cachorras e jaús enormes.

Pescamos lá o resto da tarde e pegamos muitas cachorras, mas muitas mesmo. Inclusive consegui 
a proeza de pegar duas delas fisgadas no mesmo anzol!!!!

Parece a clássica história de pescador né ?! Mas não é. Estávamos atrás de jaús e por isso usando anzol  
com suporte hook (1 anzol saindo normalmente da linha e outro amarrado na primeira argola dele, por uma 
cordinha), para não perder a fisgada dos gigantões do poço e acreditem, uma cachorra bateu no primeiro e a 
outra no segundo, eu fisguei as duas!!! Foi inacreditável, mas vocês vão ver fotos.

Enfim, foi uma tarde repleta de enormes cachorras e muito gostosa. Conforme o Sol foi começando a 
cair, nós fomos nos preparando para voltar para a Pousada.

Chegamos na pousada e já tinha esfriado de novo, mas além do clima frio a cerveja de lá também estava 
nevada. Jantamos uma boa comida feita no fogão de lenha e tomamos algumas cervejas também, mas 

logo fomos dormir. O Juninho ia nos acordar as 
5 da manhã para voltarmos a pescar na reserva 
no segundo dia.

Nele pegamos mais cachorras, mais cacharas 
e eu peguei um jaú pequeno. Ainda não contei 
para vocês, mas eu estava atrás de dois troféus, 
uma cachara acima de 15kg (as do Xingu são 
as maiores do Brasil) e um jaú acima de 30kg, 
lá tem alguns gigantes, muito maiores que isso. 
Mas para mim um acima de 30kg já estava bom, 
10 kg a mais do que o maior que já tinha pego.

No segundo dia de pescaria, eu, meus pais e 
meu avô pegamos muito peixe. Meu avô e mi-
nha mãe foram a tarde pescar em uma famosa 
ceva de pacu, no Rio Sete. Lá se pegam vários 
pacus brancos, como são chamados, grandes e 
lindos. Eles pegaram muitos. 

Eu e meu pai, fomos juntos, de novo, pescar no 
Saionara. Pegamos muitas cachorras, e eu peguei 
um desses pacus também. Tem um cantinho logo no 
final do poço, que as vezes na sorte, pescando com 
uma tralha leve, usando milho de isca, saem alguns. 
Eu tive essa sorte e peguei um lindão. Enquanto a 
vara pesada estava na espera, atrás dos jaús.

Lá se foi mais um dia inesquecível de pescaria, 

e eu só tinha mais um para me encontrar com os 
troféus que fui buscar.

Primeiro minuto de pescaria do terceiro dia, Ju-
ninho apoitou em um estirão do Rio Xingu, o vento 
tinha nos dado uma trégua. Me colocou de isca uma 
bela tora de piau cabeça gorda, se inspirou ainda 
mais para dar um dos seus arremessos sensacionais 
e mandou meu anzol lá no meio do estirão.
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Me passou a vara e eu fiquei lá, enrolada em 
uma cobertinha que a pousada disponibiliza nos 
dias de frio para navegar. De repente uma batida 
muito forte na minha linha, coberta foi para o chão 
e eu fisguei duro, sabia que era ela!

Lembram que eu contei que estava pescando 
cacharas com uma tralha não muito pesada né? 
Pois é, se não fosse a rapidez do Juninho em soltar 
o barco, eu teria ficado sem linha. 

Depois de uma briga deliciosa, muita fricção 
tomada e força para trazer a bichona, tiramos ela 
d’ água. Mas era linda demais, coloração incrível, 
gorda e muito saudável. Uma bela cachara, de 
16kgs e 1m15cm!!! O Xingu me deu de presente 
na última manhã daquela pescaria, um dos tro-
féus que eu queria!!!

Até o almoço saíram mais muitos peixes, para-
mos em alguns outros pontos de peixes menores, 
peguei uma bela corvina, minha mãe cacharas me-
nores e depois fomos ao encontro do meu pai e do 
meu avô, para seguirmos juntos ao ponto de apoio.

Depois do último almoço daquela pescaria, 
resolvemos encerrá-la no famoso Saionara, para 
tentar um pouco mais os jaús. Na outra tarde que 
tivemos lá, só as cachorras reinaram. Eu senti que 

nessa seria diferente.
Soltávamos nossas toras lá no meio, na parte 

mais funda, e subíamos um pouco o rio com as car-
retilhas abertas, soltando linha na água, até o local 
de jogar a poita. Feito isso, varas na espera e não 
demorou muito até a primeira batida, mas eram as 
cachorras atrevidas. 

Elas não param de atacar o tempo todo. O 
segredo é deixar a vara na espera, e ver se ela 
realmente vai ficar na linha, porque normalmen-
te elas só batem com os dentes enormes e vão 
embora. Mantendo a vara na espera, elas não 
roubam a isca. E se realmente ficarem, a fisgada 
vai ser certeira.

Depois de um tempo, uma batida diferente na 
minha vara. Com menos agilidade e em questão 
de segundos ela estava bem envergada na espe-
ra. Tirei, com dificuldade e fisguei. Era mais um 
jaú dos não muito grandes, mas bem briguento 
e gordinho.

Depois dele, peguei mais três, todos mais ou 
menos na mesma faixa de peso, entre os 8 e 12kg. 
Entre um jaú e outro, mais algumas cachorras, as 
vezes elas que roubavam nossas iscas e tínhamos 
que soltá-las novamente.... 

Até que, mais para o final da tarde, uma batida de peixe grande na minha vara. Eu já tinha tirado mui-
tos peixes naquele dia, e meus braços não estavam mais respondendo muito bem mas mesmo assim, dei 
conta de retirar a vara da espera e mandar uma boa fisgada.

Ai meus amigos, foi briga que começou!!! Fricção que não parava de correr, puxava daqui, tomava de 
lá e muita força. Passei a vara para o meu parceiro Juninho, porque sozinha eu não estava mais dando 
conta. E lá fomos nós brigar com o grandão. Era um jaú bruto, eles normalmente são muito pesados e 
nadam em direção ao fundo quando fisgados, não gostam nada de luz. Esse era ousado, ele nadava para 
todas as direções e não queria saber de mostrar a cara de jeito nenhum.

Depois de mais ou menos 40 minutos de briga, saiu um bocudão lindo na superfície. Um belo jauzão 
bem mostarda, muito saudável. Levamos ele até uma prainha próxima e tiramos ele d’ agua para medi-
ção e fotos. Adivinham? 

O Xingu foi generoso demais comigo. Esse bonitão pesava 37kg e media 1m35cm!!!
Encerrei minha primeira pescaria por lá com o segundo troféu que buscava!! Quanta alegria!!! Esse 

lugar é realmente muito abençoado e reserva grandes emoções para o coração de qualquer pescador.
São inúmeras experiências lindas, um fartura e diversidade de peixes encantadora e o principal: PRE-

SERVAÇÃO!!! Lá na pousada Recanto Xingu e na reserva do Parque Nacional do Xingu, no projeto Na-
ruvôtu, uma palavra define tudo: PRESERVAÇÃO. Esse lugar é a maior prova que já testemunhei de que 
preservar é a chave para a natureza seguir linda e farta!!!

Maria Beatriz Cordeiro (Didi)
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Como costume na maioria dos Pesqueiros, a 
parte da manhã foi muito fraca, com poucas ações 
de peixes, algumas tentativas de fisgadas sem su-
cesso, mas sempre em busca de achar a isca certa 
e o local aonde o peixe está comendo!

Às 12h o tempo deu uma boa firmada e aí 
começaram as ações. Peixe começou a subir na 
ceva com mais vontade, então começamos de 
vez a pescaria de superfície utilizando boia ce-
vadeira com anteninhas, miçangas e também 
ração furadinha.

Logo nos primeiros arremessos depois de algu-
mas copadas, os peixes começaram a comer demais 
na superfície e assim consegui fisgar os primeiros 
tambas do dia. Dois belos peixes já de um bom por-
te na casa dos 15kg, peixes que quando estão nessa 
faixa de peso, são os que tem mais energia para bri-
gar, peixes fortes demais e muito saudáveis.

Depois de um tempinho a Giu teve a sua primeira 
fisgada do dia. Um Tambacu pequeno que entrou na 
vara armada para peixe de couro, utilizando fígado 
como isca e arremessando mais próximo a margem. 

POR GUSTAVO CAMPOSRELATO DO LEITOR

M
ostraremos para vocês que esse local onde é muito conhecido pela captura dos 
grandes Tambacus, também tem outras espécies muito bacanas, como diversos pei-
xes de couro e também o peixe dos sonhos de todo pescador, o famoso Pirarucu, 
maior peixe de escamas do mundo, e por sinal, o maior peixe que existe no lago 
onde realizamos a pescaria.

Iniciamos nossa pescaria por volta das 7:00 horas. Dedicamos o período da manhã para ir em busca 
dos Tambas com iscas naturais. Tivemos algumas ações de peixes, utilizando diversas iscas e técnicas 
diferentes. Utilizamos iscas de superfície como ração e pão para pesca de cevadeira, cabeça de tilapinha 
para utilizar com boia torpedo. Também já armamos 1 vara de fundo com um peixinho de aproximada-
mente 1 palmo para ir em busca do único Pirarucu que habita o lago número 1.

Um sonho realizado!
Pescar o maior peixe de escamas de água doce do mundo, o tão sonhado Pirarucu.

Olá amigos pescadores. Muito prazer, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Fiapo, 
dono da página @PescarParaViver no instagram. Hoje a aventura será juntamente com a @
GiuuFishing nos Tanques de Engorda, no famoso Parque Maeda, na cidade de Itu.
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Neste momento o meu parceiro Bruno Jannuzzi entrou no lago para tentar pegar ele com o passagua, 
mas não coube nem a metade do peixe, nesse momento eu entrei na aguá e ajudei ele a tirar esse mons-
tro para fora da água literalmente no braço.

Sonho realizado em ter fisgado essa espécie e mais ainda por ser um exemplar desse tamanho. O 
maior peixe de escamas de água doce do mundo, o tão sonhado Pirarucu.

Vocês podem encontrar mais fotos e detalhes dessa pescaria show de bola em nosso perfil pessoal do 
Instagram @Fiapo.Fishing e @GiuuFishing. Também conseguem entrar em contato para tirar dúvidas em 
minha página @PescarParaViver.

Abraços e até a próxima aventura, sempre em 
busca dos grandes peixes!

 
Gustavo Campos
@Fiapo.Fishing / @PescarParaViver

Após alguns minutos entrou um outro 
peixe no mesmo equipamento dela. De-
pois de uma boa briga, quem deu as caras 
dessa vez foi uma linda pincachara, peixe 
de couro muito forte, que sempre surpre-
ende com a força que tem, aparentando 
muitas vezes ser um peixe muito maior 
do que realmente é, espécie que cada vez 
mais tem atraído muitos pescadores para a 
beira do lago.

O melhor da pescaria ficou para os últi-
mos minutos...

Dia inteiro desde as 7h da manhã minha 
vara que eu havia armado para tentar pegar 
o Pirarucu nem sequer mexeu, mas a positi-
vidade falou mais alto e eu não desisti dela 
o dia inteiro. As 17h da tarde o alarme dela 
começou a fazer barulho, corri e logo pe-
guei a vara, aos poucos um peixe levava a 
isca bem devagar, muito semelhante quan-
do entra alguma Pirarara, depois de alguns 
segundos confirmei a fisgada.

Logo de cara o peixe deu uma corri-
da que eu nem consegui enrolar a car-
retilha, um peixe extremamente forte 
estava na ponta da linha. Tomando mui-
ta linha 0.50mm de uma carretilha com 
12kg de freio, mas até então não dava 
para confirmar qual espécie eu havia 
fisgado. Até que ele finalmente deu o 
ar da graça e subiu para respirar muito 
para frente do meio do lago, só aí eu tive 
a confirmação que era o pirarucu que 
esperei o dia inteiro, ou melhor, que es-
perei a vida inteira.

Nunca havia fisgado um peixe tão 
forte e com uma briga tão diferente. 
Quando ele virava de frente, não havia 
freio de carretilha que segurava, ele to-
mava linha até o meio do lago e voltava 
várias vezes. Até que finalmente depois 
de cansado ele se entregou e veio para 
a margem, depois de aproximadamente 
40 minutos. 
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FOTOS DO LEITOR

GALERIA de fotos
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Antonio Erivam
Isca: Ração Furadinha
Peixe: Pirarara
Pesqueiro Matsumura - SP

 
Nélio Marques
Isca: Massa
Peixe: Tambacú
Pesq. Taipas de Pedra - SP

 
Meire Coradini
Isca: Camarão
Peixe: Corvina
Portinho - Praia Grande

 
Tadashi Leiri

Isca: Artificial
Peixe: Tucunaré Açú

Barcelos - AM

 
Renan

Isca: Artificial
Peixe: Tucunaré

Hotel 2 Marias - Jaguariúna

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.

 
Antonio Matias
Isca: Anteninha
Peixe: Tambacú
Pesqueiro Osato - SP

 
Daniel
Isca: Ração Furadinha
Peixe: Tambacú
Sol Pescarias - SP

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

 
Claudio Carniel

Isca: Corrupto
 Peixe: Robalo

Balneário Flórida - Praia Grande

 
Diego Spina

Isca: Massa
Peixe: Tambacú

Pesq. Novo Anhanguera - SP

 
Anderson Sousa
Isca: Ração da pinga

Peixe: Tambacú
Pesqueiro Aquarium - SP
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