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Quando você pensar em 
artigos para pesca, praia ou 
camping, a Pesca Center é 
imbatível.
Contamos com um variado número de 
itens para toda e qualquer modalidade 
de pesca esportiva ou amadora. Atuando 
no mercado desde 1997, a Pesca 
Center hoje é 
a importadora 
líder no 
segmento, 
proporcionando 
assim a nossos 
revendedores 
excelentes 
preços aliados a 
uma impecável 
qualidade. A 
Pesca Center 
desenvolve 
as mais afamadas marcas (Sumax e 
Century), além de ser o importador oficial 
de grandes marcas de sucesso. Na 
Pesca Center, além de você rever um 
atendimento exclusivo, personalizado, 

O MAIOR ATACADO E VAREJO DE 
ARTIGOS PARA PESCA, PRAIA E 

CAMPING EM CIUDAD DEL ESTE.

ainda conta com uma equipe altamente 
qualificada para a responder as suas 
dúvidas e poder trazer para você os últimos 
lançamento do mercado. Venha nos fazer 
uma visita ou entre em contato conosco 
para conhecer as nossas facilidades, nossos 
produtos e nossos preços imbatíveis.

Uma grande 
variedade 
de produtos 
que detém 
garantia de 
qualidade 
internacional 
Pesca Center
A Pesca Center 
só comercializa 
produtos 
conceituados e 

de qualidade já garantida, não somente 
pelo sucesso de suas marcas, bem como 
pelo padrão internacional, que segue as 
mais rígidas normas de qualidade mas 
comercializa também através da satisfação 
de nossos clientes revendedores.
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  Pesca Esportiva

"Ao soltar um peixe, você estará 
demonstrando respeito pela natureza e 
garantindo o futuro da pesca esportiva!"

 A pesca esportiva é uma das atividades de lazer 
mais praticada em todo o mundo, envolvendo uma 
série de serviços relacionados ao setor turístico.
O Brasil, apesar de possuir uma enorme rede 
hidrográfica e mais de 8 mil km de costa, 
aliada a uma grande diversidade de peixes e 
áreas relativamente preservadas para atrair o 
pescadores, ainda não explora adequadamente 
toda essa potencialidade.
Praticamente todas as regiões do Brasil 
apresentam boas perspectivas para o 
desenvolvimento da pesca esportiva, a começar 
pela região amazônica. Na Amazônia, os rios 
Madeira, Negro, Tapajós, Trombetas e Xingu vêm 
atraindo pescadores nacionais e estrangeiros, 
principalmente em busca do tucunaré, o grande 
embaixador da pesca esportiva.
O Pantanal é outra área de grande interesse da 
pesca esportiva, principalmente para o mercado 
interno, recebendo anualmente mais de 100 mil 
turistas.
Os rios Araguaia, Paraná, São Francisco e Grande 
também apresentam enorme potencial, embora 
precisem ser mais bem administrados para se 

evitar abusos contra 
o meio ambiente. Os 
rios do interior de São Paulo 
também atraem muitos pescadores.
Especialistas de vários países são unânimes 
em classificar o Brasil entre as nações mais 
ricas em peixes de interesse da pesca esportiva, 
credenciando-o como importante destino para 
aqueles que se dedicam a essa atividade.Além 
disso, o Brasil detém dois importantes recordes na 
pesca internacional, a do tucunaré (12,5 kg) e o do 
marlim-azul (636 kg).
Um exemplo das possibilidades da pesca 
esportiva como fonte geradora de empregos e 
receita é Estados Unidos. Segundo o National 
Survey of Fishing, Hunting and Wildlife, são 
gastos anualmente US$38 bilhões em atividades 
diretamente ligadas à pesca esportiva, com 
cerca de 37,5 milhões de pescadores esportivos 
licenciados, cuja demanda de servi;os gera 1,2 
milhão de empregos diretos.
Nesse contexto, o gerenciamento de países como 
os Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, 
Costa Rica e Nova Zelândia têm realizado no setor 
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  Pesca Esportiva

da pesca esportiva 
demonstra que a 

atividade é capaz de 
gerar receitas significativa, 

ao viabilizar recursos não só para 
o seu próprio desenvolvimento mas 

também para aplicação em outros setores como 
turismo e meio ambiente.
 A atividade de pesca esportiva no Brasil tem 
apresentado um crescimento vertiginoso nos 
últimos anos. O que era uma atividade de lazer 
transformou-se em uma indústria cada vez 
mais forte, que movimenta anualmente milhões 
de dólares em segmentos tão diversos como 
a importação e a exportação, a aqüicultura, o 
turismo e a mídia especializada.
Considerando-se apenas o universo de peixes 
esportivos, as águas brasileiras abrigam mais de 
100 espécies de peixes esportivos. Em termos 
de áreas de pesca, o país oferece tudo o que o 
pescador pode desejar: rios caudalosos cercados 
por florestas tropicais, corredeiras, lagos, enorme 
área costeira, com uma grande extensão de 
praias , manguezais e costões, sem contar o 
alto-mar. 

Uso Personal
Carteira de Identidade
Licença para pesca
Roupas leves
Protetor solar F.30 ou 
maior
Lanterna pequena 
Câmera fotográfica
Óculos escuros 
polarizados
Chapéu ou boné
Capa de chuva
Colete Salva Vida
Guardanapos de pano
Agua

Acessórios
Alicates
Cabos de aço
Canivetes
Facas
Giradores
Apoio de varas
Balde

Equipamentos
Anzóis
Bogagrip
Carretilhas
Chumbadas
Empates
Garatéias
Linhas
Molinetes
Passaguá
Varas

Iscas
Iscas artificiais
Iscas vivas
Massa de pesca

Que levar na Pescaria

"A atividade de pesca esportiva 
no Brasil tem apresentado um 
crescimento vertiginoso nos 
últimos anos."
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Nova vara de pesca da Sumax em 3 opções 
de tamanho e libragem, Carbono Híbrido "40 
ton" uma vara leve e resistente.

Rendalli

Vara Carretilha RendalliCodigo Ação

SRD-541ML Média Lenta

SRD-541M Média

SRD-541MH Média Rápida

SRD-581ML Média Lenta

SRD-581M Média

SRD-581MH Média Rápida

SRD-622ML Média Lenta

SRD-622M Média

SRD-622MH Média Rápida

Vara Telescopica Rendalli

Feita em 100% Carbon Power Mesh, composta de 2 
tampas paras as 2 aberturas, cabo anti-derrapante 
fazendo com que tenha mais segurança.

Codigo Tamanho

TRD-360 3,60m

TRD-450 4,50m

TRD-540 5,40m

TRD-630 6,30m

Carretilha Rendalli A Sumax apresenta a Carretilha Rendalli 
RDL-8000RH/LH ideal para Pesca Leve 
de agua doce.

Rolamentos: 7+1 Rolamento de Rolete
Relação de Recolhimento(Gear Ratio): 6.3:1
Manivela e Carretel em Alumínio
Guia de linha em Titânio
Capacidade de linha: 0.32mm - 90m

A Turma da P.E.S.T. usa Rendalli

New Arrivals
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A Sumax apresenta a Carretilha Rendalli 
RDL-8000RH/LH ideal para Pesca Leve 
de agua doce.

Rolamentos: 7+1 Rolamento de Rolete
Relação de Recolhimento(Gear Ratio): 6.3:1
Manivela e Carretel em Alumínio
Guia de linha em Titânio
Capacidade de linha: 0.32mm - 90m

A Turma da P.E.S.T. usa Rendalli

New Arrivals

PANTHER BLACK
Sumax

Cast Spin
Fly

Magic

Samurai

Cabo EVA
Passadeira Fuji

Carbono de alta densidade

Codigo Tamanho Peso Isca

SMY-541ML 5'4'' 10g-30g

SMY-541MH 5'4'' 20g-60g

SMY-541M 5'4'' 15g-40g

SMY-581ML 5'8'' 10g-30g

SMY-581MH 5'8'' 20g-60g

SMY-581M 5'8'' 15g-40g

SMY-622ML 6'2'' 10g-30g

SMY-622MH 6'2'' 20g-60g

SMY-622M 6'2'' 15g-40g
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Codigo Tamanho Peso Isca

MGC-601MLC 6'0'' 3,5g-10,5g

MGC-601MC 6'0'' 5,25g-17,5g

MGC-601MHC 6'0'' 5,25g-21g

MGC-661MLC 6'6'' 3,5g-10,5g

MGC-661MC 6'6'' 5,25g-17,5g

MGC-661MHC 6'6'' 5,25g-21g

MGC-701MLC 7'0'' 3,5g-10,5g

MGC7601MHC 7'0'' 5,25g-21g

MGC-7011HC- 7'0'' 5,25g-42g



Carretilhas Samurai
As carretilhas Samurai tem o corpo todo em grafite, carretel em  alumínio 
usinado CNC proporcionando leveza e um perfeito equilíbrio, a samurai 
possui um duplo sistema de freio preciso e um Drag muito forte para garantir 
bons resultados mesmo em pescas mais pesadas, além disso ela tem um design 
moderno e dinâmico, o que lhe da a aparência, resistência e tecnologia de uma 
carretilha de alto valor com um preço de médio-baixo custo.

Principais Características
- Duplo sistema de freio: um magnético 

com ajuste externo de botão 
multipontos  e um freio interno 
centrifugo com 4 ajustes de fácil 
acesso pela tampa lateral, esse 
sistema duplo garante uma 
regulagem fina mesmo com iscas 

mais leves, e proporcionam maior 
precisão nos arremessos.

- Tampa lateral de acesso com fácil remoção 
e com total segurança: através de um 
único parafuso que pode ser parafusado 

e desparafusado com os dedos facilmente 
garantem um fácil acesso ao ajuste centrifugo 
de freio e proporciona segurança durante sua 
pescaria.

- Manopla antiderrapante em EVA: disponíveis 
nos modelos SM-11000 e SM-9000 a manopla 
em EVA tem tamanho ideal e garante um 
ótimo grip com muito conforto para sua pesca, 
mesmo em condições úmidas. 

- Com um baixo peso de apenas 215g e um 
design de perfil baixo se encaixa perfeitamente 
em sua mão e garante conforte e leveza, 
evitando a fadiga mesmo durante longos 
períodos de uso.

      8   www.pescacenter.net



- Carretel usinado:  Carretel em alumínio 
usinado, oferece máxima força com muita 
leveza, além de um processo avançado de 
usinagem que garante perfeito equilíbrio, como 
resultado arremessos mais longos e mais 
precisos.

- Barra de guia:  com uma barra de guia com 
funcionamento ultra suave proporciona uma 
linha distribuída de forma uniforme no carretel, 
além disso o guia da linha é em cerâmica o 
que evita danos a qualquer tipo de linha, seja 
multifilamento, monofilamento ou fluorcarbono. 

- Manivela:  Manivela em Fibra de carbono 
(modelo SM-13000) e alumínio usinado 
(modelos SM-9000 e SM-11000) tem o 
tamanho ideal para qualquer tipo de pescaria, 
por ser um pouco maior que as manivelas 
padrão para carretilhas perfil baixo ela 
proporciona maior força no recolhimento e 
também mais conforto na pesca

- Ajuste de Freio:  a estrela de ajuste de freio, 
e os botões de regulagem de freio do carretel 
e freio magnético tem ajuste multi ponto, o que 
dá maior precisão no ajuste da carretilha. 

Modelo Rolamentos Peso Velocidade Capacidade de 
linha

Freio/Drag Carretel Sistema de 
Freio

SM-13000R 12+1 7.5 oz/215g 7.1:1 0.285mm/150m, 
0.33/100

16.5lbs/7.5 
kg

Aluminio 
Usinado

Centrifugo e 
Magnetico

SM-13000L 12+1 7.5 oz/215g 7.1:1 0.285mm/150m, 
0.33/100

16.5lbs/7.5 
kg

Aluminio 
Usinado

Centrifugo e 
Magnetico

SM-11000R 10+1 7.5 oz/215g 7.1:1 0.285mm/150m, 
0.33/100

16.5lbs/7.5 
kg

Aluminio 
Usinado

Centrifugo e 
Magnetico

SM-11000L 10+1 7.5 oz/215g 7.1:1 0.285mm/150m, 
0.33/100

16.5lbs/7.5 
kg

Aluminio 
Usinado

Centrifugo e 
Magnetico

SM-9000R 8+1 7.5 oz/215g 7.1:1 0.285mm/150m, 
0.33/100

16.5lbs/7.5 
kg

Aluminio 
Usinado

Centrifugo e 
Magnetico

SM-9000L 8+1 7.5 oz/215g 7.1:1 0.285mm/150m, 
0.33/100

16.5lbs/7.5 
kg

Aluminio 
Usinado

Centrifugo e 
Magnetico
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        Nó para
 unir linhas iguais

          Um boa união entre 
linhas é            

          funda
mental, se o nó não

 for o 

adequado a linha 
vai partir. Algumas linhas 

multi-filamento necessita uma atenção especial
.

Processo:
- Enrola uma linha sobre a ou

tra

- Estique
- Enrola a outra 

linha

- Estique a segun
da linha

- Junte os laços

O nó perfeito

Como fazer o Nó RapalaCriado pelos irmão Rapala este nó cria um loop que não se fecha dando liberdade de movimento à isca atada.

Processo:
A formação de um nó simples a uma distância de 12-15 cm a partir da extremidade da linha de pesca.Extremidade com rosca é passada através do wobbler anel de fixação e levá-lo através da nossa unidade. Enrolando-linha principal, pelo menos, 5 vezes e devolvê-lo de volta. Apertar o nó, não se esqueça de umedecê-la. O corte final.
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O nó perfeito
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Confira nossos produtos e novidades

Acesse nossa loja virtual



Dimensões: 380x270x120mm
Possibilidade de modificar o tamanho 
dos espaços. Facilidade no transporte. 
Espaços para todo modelo de acessórios.
Caixa super resistente e separado em 
duas partes para divisão.

ESTEJA SEMPRE PREPARADO

Sumax 
TR-2045

KIT DE FACAS SUMAX
FS-2007-EC
Kit de Facas Sumax, 
facilita muito mais, facas 
em aço inox, é para você 
que deseja conforto e 
confiabilidade.

Porta Ferramientas
Rapala MTH3
Os magnéticos porta-
ferramentas armazena 
com segurança suas 
ferramentas. Monte um 
em seu barco e você 
nunca vai à procura de 
suas ferramentas de 
novo.

NPS-S-R
NPS-S-A

* Material: 90% Neoprene / 10 % 
Poliester Laminado
* EN ISO 12402-5 padrão aprobado
* Espuma: 100% EPE
*  Proteção, resistência e ótimo 
acabamento
* Maior Conforto e segurança
*  Zipper frontal com puxador YKK

Colete Neoprene SUMAX

Dimensões: 370x310x520mm
Contém 2 estojos 6004 e 1 estojo 
7004, compartimento na tampa 
com 5 divisórias e porta de acesso 
rápido na tampa

Flambeau 8050
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NPS-S-A

* Material: 90% Neoprene / 10 % 
Poliester Laminado
* EN ISO 12402-5 padrão aprobado
* Espuma: 100% EPE
*  Proteção, resistência e ótimo 
acabamento
* Maior Conforto e segurança
*  Zipper frontal com puxador YKK

Flambeau 8050

Quer fazer um churrasquinho 
no ar livre e tá sem 
churrasqueira? Não tem 
problema!
Pesca Center vai  
mostrar-los um super 
reaproveitamento maneiro!
Além de reutilizar a lata que 
ia pro lixo, ainda descolou 
um super churrasco!

Material: 
Lata
Papel aluminio
Pedra com alcool ou carvão
Rack de arrefecimento

1. Corta tiras em 
torno da lata.

2.  Dobrá-los para 
tras para criar uma 
abertura grande.

3. Embrulha o pap-
el alumunio na lata 
para mantê-lo limpo

4. Preenchê com 
pedra com alcool ou 
carvão.

5. Coloque um rack 
de arrefecimento 
em cima

6. Experimente um 
saboroso churrasco

Churrasqueira de lata



Tucunaré

Características: Não realizam migrações. Considerado símbolo 
da pesca esportiva no Brasil, possui tamanha voracidade que é capaz de 
atacar anzóis mesmo sem isca. Vários tipos de Tucunaré freqüentam os rios 
da Amazônia, os mais conhecidos são chamados de Açu, Paca, Pitanga, 
e Borboleta. Todos têm como características em comum a pele amarelada 
e um circulo no rabo semelhante a um olho. Atingem cerca de 120 cm de 
comprimento e chegam a pesar até 15Kg. São peixes muito inteligente, tem 
vários comportamentos bastante interessantes como por exemplo ficarem 
doidos tentando pegar qualquer inseto que esteja no vidro ou voando 
próximo. 
Alimentação: É um peixe carnívoro, alimentando-se principalmente 
de peixes e camarões. Persegue a presa, ou seja, após iniciar o ataque, não 
desiste até conseguir capturá-la.
Onde encontrar: Sua espécie é distribuída no Amazonas e 
nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Habitam 
preferencialmente as lagoas marginais durante a época de seca e mata 
inundada (igapó) durante as cheias. Nas lagoas habitam áreas marginais 
durante o início da manhã e final de dia. Na hora do sol mais quente dirigem 
ao centro das lagoas, região que muitas vezes é ocupada pelas corvinas. Em 
rios que não possuam lagoas, os tucunarés se protegem da água corrente 
atrás de obstáculos de pedras e paus. Não gostam de água rápida.
Dica para pescar: Na pesca com isca artificial deve-se procurar 
manter a isca em movimento, porque o tucunaré pode atacar a isca 4 a 5 
vezes antes de ser fisgado. Quando estiver pescando com iscas artificiais de 
superfície e perceber que o peixe acompanha sem no entanto atacá-la, dê 
um tempo para o ponto ficar descansado, e em seguida, use outra artificial, 
como uma meia-água para conseguir fisgá-lo.
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Iscas 
perfeitas 
para 
Tucunaré

Sansey - SS-75-S06

Sara Jump - SSJ-95

Amazon King - SAK-14

Rebeld - RBD-65-HL37

Monoculus - CMO-WD08

Basic Function - HQD-015

Principais espécies esportivas de rios, lagos e 
represas brasileiras



Sansey - SS-75-S06

Amazon King - SAK-14

Monoculus - CMO-WD08

Basic Function - HQD-015

Estaremos introduzindo diferentes peixes do Brasil na nossa 
revista - principais espécies, distribuição geográfica, habitat, 
alimentação, reprodução, características gerais e muito mais!

FIQUE NA 

SINTONIA!

                                             
Características: O dourado é um peixe de água doce, pertencente 
ao gênero Salminus. Faz parte de uma família que possui corpo 
comprimido lateralmente e maxilar inferior proeminente. Seu porte varia 
de acordo com seu habitat, podendo ter de 70 a 75 cm de comprimento, 
pesando entre 6 e 7kg na Bacia do Paraguai, no Pantanal. Já nas Bacias 
do Prata e do São Francisco podem atingir até 20 kg. 
Alimentação: São animais carnívoros e canibais. Sua dieta é 
constituída basicamente de pequenos peixes, como tuviras, lambaris 
e piaus, que são encontrados nas corredeiras e nas bocas de lagoas, 
especialmente durante a vazante, pois os peixes migram para o canal 
principal.
Onde encontrar: Se pode encontrar durante todo o ano, 
principalmente na Bacia do Prata, onde vivem nas corredeiras e na boca 
de lagos durante a vazante – à procura de alimento. Durante a desova, 
procuram as cabeceiras dos rios, de águas mais limpas, onde os alevinos 
têm maior chance de sobrevivência. O tamanho mínimo para captura é de 
60 cm.
Dica para pescar: O peixe dourado costuma dar saltos 
espetaculares ao ser fisgado, por isso quando fisgar o dourado  não pode 
deixar bambear a linha, porque, como a boca do dourado é difícil de ser 
perfurada, o peixe consegue “cuspir” a isca. O uso de iscas artificiais 
pequenas é bastante indicado, por se acomodarem melhor na boca do 
peixe. Afiar os anzóis também ajuda na hora da fisgada.

Principais espécies esportivas de rios, lagos e 
represas brasileiras

Dourado

Iscas 
perfeitas 
para 
Dourado 

Super Jig - SSJ 1/2-022

Classic Function - HQD-001

Spoon - 7WH001-01

Ven non - SVN3.0-380

Tulipa - TL-85-S45

CSP-6745
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Queremos que todos possam desfrutar a beleza da ar livre. É por isso 
que nesta temporada, A Pesca Center está trazendo-lhe o melhor 
do ar livre com os melhores equipamentos e acessórios

Bolsa de Camping Century - B003-AG65
Bolsa de Camping Century, ideal para viagen, 
acampamento, pescaria,  passeios, escalada, 
trekking, trilhas, usada para organizar os 
materiais, roupas, ferramentas, kits primeiros 
socorros, materiais de higiene pessoal dentre 
outros itens.

Equipamentos completos para 
mergulho e natação

Saco de Dormir - SBS-012
Idealizado para o frio, o modelo conta com um capuz 
para melhorar sua eficiência e cobrir a cabeça quando 
estiver realmente frio. Além disso, seu uso pode ser 
misto - do tipo sarcófago, que esquenta o corpo mais 
rapidamente, ou envelope um pouco mais largo e 
confortável.

Cadeira Sumax Ajustável de Tecido
Explore novos lugares. A Cadeira Dobrável Sumax 
foi desenvolvidada para voc~e que é aventureiro 
e adora estar em contato com a natureza. 
Extremamente resistente e ideal para quem gosta 
de aventura e também relaxar.
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Bolsa de Camping Century - B003-AG65
Bolsa de Camping Century, ideal para viagen, 
acampamento, pescaria,  passeios, escalada, 
trekking, trilhas, usada para organizar os 
materiais, roupas, ferramentas, kits primeiros 
socorros, materiais de higiene pessoal dentre 
outros itens.

SUMAX BAR-6P
Capacidade: 6 Pessoas
Tamanho: 310x300x160xm
Material:  Tafetá de Poliéster

Colchao Inflavel Casal da INTEX 68765 
Durma bem e sonhe com os anjos com este maravilhoso colchão.
Conteúdo da Embalagem: 1 Colchão inflável e Bomba manual
Dimensões aproximadas do produto: 22x152x203cm
Peso líq. aproximado do produto (kg): 5,2Kg

Ingredientes

1 kg de filé de peixe cortado em tiras

1/2 xícara de farinha de trigo

40 ml de maisena

3/4 xícara de cerveja

Sal e pimenta a gosto

Óleo para fritar

Impressione seus amigos com a melhor 

receite de peixe frito
 na Cerveja

Modo de preparo

1. Tempere o peixe com sal e pimenta e reserve.

2. Misture numa tigela a farinha, a maisena, e a cerveja. Mexa bem para 

formar uma massa.

3. Passe o peixe na massa e frite em óleo bem quente até dourar.

4. Sirva quente!  
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Explora Ao 
Ar Livre

O  Pesca Center  oferece uma ampla 
variedade de barcos e barracas, de alta 
qualidade e preços acessíveis para satisfazer 
suas necessidades ao ar livre.

Bote Inflável Excursion 5 - Intex 68325
O Excursion 5 é um bote perfeito para o lazer, turismo 
e pescaria. Material resistente, aplicável em botes 
profissionais, resiste inclusive à água salgada, óleo, 
combustíveis, etc.

Peso máximo:455 kg
Capacidade: 5 pessoas
Conteúdo da Embalagem: 
1 Bote, Remos, 1 Bomba de inflar, assentos, bolsa e 
Manual de Instruções
Medidas externas: 368 x 170 x 46cm
Medidas Internas: 275 x 129 x 35cm

Bote SUMAX DJU-158
Capacidade: 1 Pessoa
Tamanho: 158 cm
Bolsos para acessórios
Espaço trasseiro

Stand-Up SUMAX SSR-360
Pressão Recomendada: 18lb
Peso do Stand Up: 15 kg
Peso máximo: 150 kg
Espessura: 10 cm
Tamanho: 360 x 75cm   

Stand-Up SUMAX SST-305
Pressão Recomendada: 15lb
Peso do Stand Up:12 kg
Peso máximo: 110 kg
Espessura: 15cm
Tamanho: 305 x 75 cm
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Explora Ao 
Ar Livre

O  Pesca Center  oferece uma ampla 
variedade de barcos e barracas, de alta 
qualidade e preços acessíveis para satisfazer 
suas necessidades ao ar livre.

Experimenta esta receita 

incrível no camping

Smores

Ingredientes:
- Biscoitos Graham Crackers
- Marshmallows
- Barra de chocolate
- Doce de leite

Modo de Preparo:
1. Delicadamente toste o marshmallow 
perto do fogo até ficar bem macio. 
2. Ponha os ingredientes da seguinte 
forma, de baixo para cima: Graham 
crackers, Doce de leite, Barra de chocolate, 
Marshmallow, Graham Crackers.
3. Aproveita!

BAR-6P-2
Marca: Sumax
Capacidade: 6 Pessoas
Tamanho: 220 x 360 x 
185 cm
Peso: 5.98 Kg
Material: tafetá de 
poliéster

SM-1036
Marca: Sumax
Capacidade: 2 Pessoas
Tamanho: 245 x 180 x 
100 cm
Peso: 2.70 Kg
Material: poliéster

SM-1041A
Marca: Sumax
Capacidade: 2 Pessoas
Tamanho: 225 x 105 x 
110 cm
Peso: 1.80 Kg
Material: poliéster

Barraca SUMAX BAR-4P
Capacidade: 4 Pessoas
Tamanho: 210 x 240 x 130 cm
Peso: 2.92 Kg
Material: tafetá de poliéster
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   Altura          Cavalo

Como escolher uma bicicleta para
sua altura?

O perfeito ajuste do ciclista à bicicleta é fundamental para o bom 
desempenho do conjunto homem-bicicleta. Ambos devem estar 
perfeitamente adaptados para uma pedalada 
saudável e prazerosa.

O comprimento do tubo do selim e do top tube 
são essenciais. O que determina o tamanho do 
quadro ideal para um ciclista é a altura de seu 
cavalo. 

Como regra geral para o cálculo do tamanho do quadro pode usar os 
seguintes parámetros:

Altura do tubo do selim: cavalo x 65% a 66,5%
Comprimento do pedivela: cavalo x 20% a 21%

Exemplo:
Cavalo = 80 cm
Altura do tubo do selim = 80cm x 0,65 = 52cm 
ou 80cm x 0,665 = 53,2cm

Cavalo = 80 cm
Comprimento pedivela = 80cm x 0,20 = 16cm 
ou 85cm x 0,21 = 16,8cmL=Comprimento

pedicela

Lembre-se: o quadro é o componente principal de 
uma bike e na maioria das vezes, o mais caro também. 
Escolha bem para não ter que trocar depois!
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Cavalo = 80 cm
Comprimento pedivela = 80cm x 0,20 = 16cm 
ou 85cm x 0,21 = 16,8cm

AFL-101

WHM-161

PPD-261

PSD-191

Dicas para manter sua 
bike bem conservada
1. Mantenha a sua bike limpa
2. Regule as marchas
3. Verifique a pressão dos 
seus pneus
4. Verifique sempre se os 
parafusos estão apertados
5. Troque os seus 
componentes

Tenha sempre:
- Uma câmara de ar reserva
- Espátulas para retirar o pneu
- Bomba de ar
- Chaves com medidas e tipos 
adequados aos componentes 
da sua bicicleta

Team Skorpion, brilhando no pódio!

Campeonato Paranaense de MTB

3ra Carrera Copa Fundacion de 

Obligado de MTB 2015
Campeonato Paranaense de MTB
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Na Pesca Center nós queremos oferecer a melhor seleção de 
produtos possíveis, estes são os produtos preferidos entre os 
nossos funcionários e nossos clientes. Nós convidamos você a 
experimentár nosso top 10 de 2015.

                 SM-1203
Materiais: 600 POLY / PVC, 
de altíssima qualidade. 
Compartimentos adequados 
nas medidas ideais para 
armazenamento. Bolsa com 
alças de espuma para facil 
transporte e conforto.
Medidas: 23.88 x 28.58 x 
38.10cm

                        BA-1P
O banana boat Sumax é um barco inflável 
recreacional feito geralmente para ser 
rebocado. Capacidade para uma pessoa, e 
vem com bomba para inflar.

   WHM-091
Modelo seguro, compacto, bem lever e com 
excelente acabamento. 11 Aberturas para 
ventilação.

                                         LY-020
Com a abertura Automática, a placa de elevação elevará 
automaticamente e ajudará aos usuários a manter o 
equilibro e a estabilidade. Os usuários se mantêm a salvo 
quando a água está cheia de entulhos.

      22   www.pescacenter.net



Na Pesca Center nós queremos oferecer a melhor seleção de 
produtos possíveis, estes são os produtos preferidos entre os 
nossos funcionários e nossos clientes. Nós convidamos você a 
experimentár nosso top 10 de 2015.

               Panther – SPH-58ML
Vara de cabo em EVA com detalhem 
de cortiça, deixando mais leve e design 
espetacular. Carbono IM6, com 36 milhões 
de módulos, leve, resistente a impactos e a 
esforços. 

Fabricada pela PRIMALOFT® 
é uma marca patenteada de 
microfibra sintética material de 
isolamento térmico , que foi 
desenvolvido para o Exército 
dos Estados Unidos.
Characteristicas: 
Gerenciamento de Umidade, 
Secagem Rápida, odor Control, 
conforto superior e super leve

  Máscaras De Proteção Solar 

                   SM-802
Fundo rígido anti derrapante e 
totalmente a prova de umidades,
e fácil de limpar, compartimentos 
adequados nas medidas ideais
para armazenamento.
100% impermeável

                Fusion Shad FS-75-359
A isca Sumax Fusion Shad de Fundo com chocaho 
forte(Rattlin) garatéias OWNER. Uma inovação no 
mercado esportivo, buscando a perfeição em toda 
a sua linha Sumax.

                    Cooler HE-32
A geladeira portatil resfria até 20°C 
abaixo da temperatura ambiente. Design 
elegante e resistente, fácil de transportar 
e limpar. Inclui cabo 12v de 2.5m, sistema 
de ventilação "two-way" para uma 
distribuição mais rápida do frio.

                 HP-102A
100% de proteção contra 
raios UVA/UVB.Armação 
flexível e moldado em 
policarbonato na cor preta 
fosca.Sistema de apoio 
nas narinas emborrachado 
aumentando o conforto.

KSA585-16KSA585-12

KSA585-14KSA585-13KSA585-15

KSA585-11



Na Pesca Center, 
nossa missão é 
ajudar os pais a 
criar memórias 
inesquecívels com 
seus filhos

1
2

1. SSK - SP
- Colete Infantil Homem 
Aranha para crianças
- Leve e confortável
- Apito para emergência
- Apoio para cabeça
- Material: 100% Polyester

2. SSK - PR
- Colete Infantil Princesas 
para crianças
- Leve e confortável
- Apito para emergência
- Apoio para cabeça
- Material: 100% Polyester

3. ABKC 
- Angry bird combo

3. ABSC
- Angry bird combo

3

4
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Lista 
de verificação 
de segurança 

para crianças na 
pesca

Quando você pesca com crianças, você precisa mais do 
que artigos de pesca. Por razões de segurança, você 
tem que trazer o attitude correcto. A segurança vem em 
primeiro lugar, bem como os material adequados.

1. Estabeleça regras. Sem correr. Manter seus sapatos, 
e olhar ao redor antes de lançar a vara.

2. Certifique-se que cada pescador, nadadores e não 
nadadores iguais, usa colete de salva vida em todos os 
momentos - no barco ou na costa.

3. Traga uma rede de pesca longo, não apenas para 
obter os peixes, mas em caso de necessidade de 
chegar a alguém na água. Também pode ser usado para 
recuperar lixo ou objectos de valor na água.

4. Kit de primeiros socorros: Você deve ter um kit com 
suprimentos médicos para tratar com todos os tipos de 
cortes e arranhões, contusões e mordidas. É provável 
que você esteja em alguma distância da assistência 
médica profissional assim que lembra, entretanto, você 
é o "médico". 

5. Uma pausa para bebidas frias: As temperaturas no 
verão podem ficar muito quente, por isso trazem muita 

água fresca e outras bebidas saudáveis e certifique-se 
que as crianças, tem que tomar muitos líquidos para evitar 
a desidratação ou mesmo insolação.

6. Protetor solar: A radiação ultravioleta (UV) do sol pode 
fazer um monte de danos a pele, olhos e lábios. Dá as 
crianças óculos de sol, um boné, e roupas apropriadas 
para as condições de clima. Evita pesca no meio do 
dia. Cubra  com protetor solar, especialmente a cara, o 
pescoço, as orelhas, as mãos e toda a pele exposta. 

7. Repelente de insetos: Os mosquitos, carrapatos, 
abelhas e outros insetos não só pican, eles podem 
transmitir doenças de um tipo ou outro. Aplica repelente 
de insetos. Siga as instruções na embalagem. Se o seu 
repelente de insetos contém "Deet", pode ser melhor para 
aplicá-lo à roupa em vez da pele.

8. A segurança vem em primeiro lugar: Todas as listas 
de verificação do mundo não pode antecipar todos os 
problemas de segurança que você ou suas crianças 
encontra em uma viagem de pesca. O melhor conselho 
é pensar a segurança em todos os momentos. Acha o 
problema antes que ele aparece. 
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1,2. IV torneio expopesca 2015
3. Sul Brasileiro de Pesca - 2015
4. 1º Encontro de Amigos da Mercury - 
2015

4

1
2

3

5

5. Pesca Internacional ao Tucunare
6, 7. 1º etapa da Pesca entre Amigos 
ao Tucunaré

6 7

2015

COmPEtIçãO
De Pesca

      26   www.pescacenter.net



8

8, 11. 4ª Etapa TOPEM
10. 5º etapa da Pesca entre Amigos
9, 13. 4º etapa da Pesca entre Amigos

10 13

9

11

12
14

12, 14. 6º etapa da Pesca entre Amigos

2015

COmPEtIçãO
De Pesca
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História do Caiaque
O caiaque nasceu na Groelândia e existe desde tempos imemoriais, servindo de 
meio de pesca e trabalho aos esquimós. Caiaque significa na língua local “Barco 
de Caçador”, que empregavam ossos de baleia, peles e tripas de focas para a 
construção dessa curiosa embarcação. O material usado no início pelos esquimós 
eram as peles de animais; hoje em dia são utilizados fibra de vidro e plástico. Os 
caiaques de plástico são ideais para regatas ou "White water", pois têm grande 
resistência a impactos em pedras. O plástico utilizado normalmente é o polietileno 
de média densidade e são fabricados pelo processo da rotomoldagem. 

Caiaque e a Pesca
O Caiaque vem ganhando cada vez mais adeptos no mundo da pesca, por se tratar 
de embarcação barata, leve, fácil de transportar e que permite acesso a locais 
rasos em lagos e rios que outras embarcações maiores não poderiam chegar, além 
de todas essas características o caiaque é uma pratica saudável e permite uma 
interação muito maior com a natureza. Atualmente sendo utilizado 
na pesca marítima e em lagos e rios o caiaque é um meio pratico 
de se praticar a pesca, alguns cuidados devem ser levado em 
consideração, o primeiro deles é o uso de colete salva vidas, 
apesar de os caiaques fabricados exclusivamente para pesca 
terem uma estabilidade extraordinária o uso de itens de 
segurança e indispensável, além de 
um bom colete salva vidas 
os pescadores devem 
tomar cuidados 
com os 
seus 

      28

Caiaque Mania



Caiaque Mania
equipamentos, manter varas 
e acessórios sempre presos 
a cabos em sua embarcação, 
procurar pesquisar e conhecer 
bem os locais onde ira praticar a 
pesca, estar atento a previsão do 
tempo evitando a pratica em dias 
forte chuva  ou tempestades, 
e procurar sempre estar 
acompanhado ou em grupo, apesar de todos esses cuidados a pesca de caiaque é 
uma pratica muito saudável e segura. Um dos pontos fortes da pesca de caiaque é 
a proximidade da água e a interação com a natureza, quem pesca ou já pescou de 
caiaque sabe o quanto é prazeroso a captura de um bom exemplar a bordo de um 
caiaque, mesmo um peixe pequeno pode rebocar seu caiaque proporcionando uma 
sensibilidade maior na captura dos peixes .

Qual Caiaque utilizar para pescar?
Inicialmente não existe uma regra para qual tipo de caiaque utilizar, existem no 
mercado hoje produtos fabricados exclusivamente para essa pratica, com tecnologia 
e melhorias que facilitam a atividade, porem ate mesmo um simples caiaque inflável 
já possibilita a pratica do esporte, desde de tomado seus devidos cuidados, para 

os mais aficionados ou para aqueles que depois de iniciar no pratica 
querem fazer um upgrade na sua embarcação e nos seus 

equipamentos existe hoje no mercado produtos de alto 
nível, caiaques com vela, com motores elétricos 

e com diversos acessórios como gps e 
sonares, podendo ser pratica com baixo 

custom ou com o uso de tecnologia 
proporcionando maior desempeno. 
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Dicas para a pratica 
do Caiaque

• Pesque sempre com colete salva vidas.
• Leve apenas o necessário e o 
indispensável, o espaço é limitado e 
exageros trarão desconforto. 
• Sempre tenha água potável para 
beber durante as pescarias, o caiaque 
é um esporte e exige esforço fisco, a 
hidratação é indispensável. 
• Procure sempre se proteger do sol, use 
bonés, chapéus e protetores solares. 
• Fique atento à distância do ponto de 
saída, e sempre leve em consideração a 

Kayak SUMAX SK-2
Peso: 23kg
Capacidade de Pessoas: 2
Tamanho:  380 x 89 cm

Kayak INTEX 68305
Capacidade de Pessoas: 1
Tamanho:  274 x 76 x 33cm

volta, tempo e distância para o retorno. 
• Quando for entrar ou sair do mar, fique 
atento às ondas. Evite ondas laterais, 
elas podem fazer sua embarcação virar. 
• Não fique na rota de embarcações 
maiores. Use sempre caiaques e roupas 
de cores chamativas. 
• Leve seus documentos e 
equipamentos eletrônicos em um local 
protegido da água.
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Venha conferir na Pesca Center os mais 
novos produtos de Pesca e Camping.
Produtos das marcas renomadas no 

Mercado da Pesca Mundial

Nossas Marcas
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A loja mais completa do 
Paraguai em artigos para 

pesca e camping!

Pesca Center

Shopping Pacific 5to Piso
Tel: 061-506376 / 061-506377


