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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 

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

CAMPING EM CIUDAD DEL ESTE.

atendimento exclusivo, personalizado, 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 

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.
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 Melhores lugares do mundo

para pescaria PeSCA eSPortIVA

Ilha Príncipe edward
Canadá

A pesca está entre as mais antigas atividades desenvolvidas pelos 
seres humanos; há milhares de anos que o homem vem realizando esta 
prática, seja por necessidade ou por diversão. No caso da pesca 
esportiva busca-se sempre o prazer e a emoção de duelar com incríveis 
peixes, mas, além desses sentimentos,  também vem os benefícios 
físico e psicológico que este esporte pode trazer para a saúde do 
pescador. A pesca é feita diretamente na natureza, mesmo que em 
pesqueiros, e o contato com ar mais puro ajuda a fortalecer os pulmões. 
Isso sem falar do som da água, que nos relaxa completamente. A nossa 
revista compilou uma lista de alguns dos melhores lugares no mundo 
para se passar férias pescando, de acalmar mentes agitadas e de entrar 
em contato profundo com a natureza.

1. Ilha Príncipe Edward, Canadá
esta ilha na costa leste do Canadá tem o recorde do maior atum já pego 
até hoje, pesando mais de meia tonelada. o atum pego nesta parte do 
mundo é chamado de atum-rabilho. A pesca acontece próximo da costa 
e garante uma luta emocionante para tirar o atum da água. As leis locais 
só permitem pesca esportiva por motivos de conservação ambiental 
(cada barco pode manter apenas um a dois peixes por temporada).

2. Belize
Cheio de belezas naturais, piscinas naturais no mar azul transparente 
em meio aos recifes de corais, este pequeno país da América Central 
oferece excelentes oportunidades de se pescar muito em pouco tempo, 
devido à alta quantidade de cardumes. Há muitos resortes e pousadas 
para os pescadores que quiserem aproveitar para extender suas férias. 
Lá é possível pescar dentre outros dorado e garoupa.

Belize

Mato Grosso, Brasil3. Mato Grosso, Brasil
Mato Grosso tem centenas de rios e afluentes e cerca de 
250 espécies de peixes. As preferidas são o arisco 
dourado, cuja pesca é proibida no estado de Mato Grosso e 
em Corumbá. A pesca de piranha é a mais comum. A 
atividade é permitida por lei só entre março e outubro. Nos 
meses de março e abril os rios estão cheios e há poucos 
turistas na região.

4. Bahamas
As Bahamas estão em casa, pelo menos por algum tempo, 
para muitas espécies de peixes que variam de bonefish 
encontrados em planícies de maré e apartamentos oceano 
riacho lado, grande, pesca desportiva de tradição migratória 
das Bahamas, como marlin azul e atum o preto. A pesca 

Bahamas

Malindi, Quênia

marítima nas Bahamas render muitas espécies de tubarões, incluindo 
black-tip, Sandtiger e tubarões-lixa. Menor, mas não menos exigente na terra 
são peixes como o olho-, wahoo, garoupa, pargo e tarpon encontrados em 
águas profundas ao largo das Bahamas.

5. Malindi, Quênia
este é um dos poucos lugares do mundo onde se pode pescar várias espécias 
de marlin e peixe-espada, sonho de inúmeros pescadores pelo mundo afora. 
Malindi fica na costa central do Quênia, um país africano banhado pelas 
águas do oceano Índico. Inúmeros hotéis oferecem pescarias na lista de 
atividades locais, tanto para amadores quanto para veteranos. A região possui 
resorts exclusivos e praias paradisíacas.
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PESCA
Vara pANTHER

Pesca de Corrico

A pesca de corrido, como o 
próprio nome indica, é um 
tipo de arrasto de pesca no 
barco. A velocidade de 
corrico, a depender das 
condições de mar e de 
navegação, pode variar de 8 
a 15 km/h, sendo que 12km/h 
é uma velocidade média 
bastante adequada para a 
maioria dos peixes de corrico.
Todo isto é feito através de 
um pequeno motor 
secundário (instalado ao lado 
do primário) que está 
activado uma vez que está na 
localização desejada e, 
devido à sua menor potência, 
mantendo o vaso em posição 
com a curva para cima. Isso 
permite trabalhar iscas para 
baixo lentamente.
Essa modalidade de pescaria 
pode ser praticada próxima 
da costa até a beirada da 
plataforma continental. 
Os melhores e mais Motor elétrico SUMAX ideal para ser usado como 

motor auxiliar adaptado na proa dos barcos de 
pesca. ele é fabricado para as condições de pesca 
esportiva no Brasil, oferecendo durabilidade, 
resistência e praticidade. Com ele você locomove a 
embarcação e se aproxima dos melhores pontos de 
pesca em silêncio total, sem afugentar os peixes. Agora concentre-se 
apenas no arremesso porque os peixes já estão ao seu alcance!

PotÊNCIA SILeNCIoSA, eCoNÔMICA e NÃo PoLUeNte!

Motor Elétrico SUMAX

Feita em carbono de alta densidade 
a vara PANTHER, leve, resistente a 
impactos.

produtivos horários para 
corricar vão das 5 hs às 
10 hs da manhã e das 2 
hs às 5:30 hs da tarde.

Codigo Tamanho Liberagem Peso de Isca

SPH-58ML 1,74m 6-14lbs 10g-30g

SPH-58M 1,74m 8-17/10-20lbs 20g-60g

SPH-58MH 1,74m 12-25lbs 15g-40g

SPH-62ML 1,86m 6-14lbs 10g-30g

SPH-62M 1,86m 8-17/10-20lbs 20g-60g

SPH-62MH 1,86m 12-25lbs 15g-40g

SPH-66ML 1,98m 6-14lbs 10g-30g

SPH-66M 1,98m 8-17/10-20lbs 20g-60g

SPH-66MH 1,98m 12-25lbs 15g-40g

Sua Melhor 
Pescaria!
 Verifique se você tem o equipamento certo
para não perder a melhor captura da sua vida

PANTHER BLACK SERIES

- Corpo  em peça  unica de aluminio 
anodizado 
- tampas laterais  em carbono
- 7 rolamentos de esfera 
- 1  rolamento de rolete 
- Peso 170 gramas
- Carretel de aluminio aliviado 
- Capacidade de linha 0,28mm - 130m
- Manivela  em aluminio aliviado 
- Manopla de  borracha  anti derrapante 
- Pastilhas de freio em carbono
- Ajuste  de drag  multi point 
- Drag force  - 20lb
- Velocidade de recolhimento -  7.1:1

Carretilha Panther 
BlaCk Cast

 Molinete Panther 
BlaCk sPin

 - NCrt novo compósito carbono,, 
20% mais leve e 40% mais forte que 
material plástico
- eixo principal de titanium
- Carretel aliviado especialmante 
projetado para uso de linha de 
multifilamentos, proporcionando 
longos e suaves arremesos. 
- Design moderno e super leve
- Velocidade de recolhimento - 5.1:1
- Drag Force  - 10lb
- Peso - 220 g 
- 7 rolamento de esfera
- 1 rolamento de rolete

- Carretel amplo com grande 
capacidade de linha
- Corpo e carretel de alumínio 
forjado e anodizado
- Discos de carbono produz freio 
suava e confiavel 
- rolamento de roletes de aço 
inoxidável
- Manivela direita / esquerda 
intercambiavél 
- Acompanha carretel rezerva

Panther BlaCk Fly 
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PESCA

ISCAS FROG
Isca de superfície, modelo Frogs da SUMAX. O uso 
desta isca é recomendado para captura de predadores, 
em locais com vegetação aquática abundante, confeccionada 
em borracha super macia. Por seu sistema anti-enrosco, seu uso é ideal em 
locais com muitos galhos, troncos, pedras, etc. No entanto podem ser 
utilizadas nas mais diversas situações de pesca. 

Dicas: O trabalho deve ser feito com toques de ponta de vara ou recolhimento 
constante bem lento. Mais certeiro costuma ser o ataque com trabalho mais 
lento. Para fisgar o peixe usando iscas de borracha deve-se tencionar primeiro 
a linha, para depois ferrá-lo, levantando a ponta da vara.

Espécies Recomendadas: Black Bass, Pacú, Traíra e Trairão, Tucunaré e 
outros espécies predadoras.

REF: SGF 65
Tamanho: 7 cm
Peso: 17gr

REF: SGF 55
Tamanho: 6 cm
Peso: 13gr

Ref: SGF-60
Tamanho: 6 cm
Peso: 13.7gr

REF: FS 55
Tamanho: 6 cm
Peso: 13gr

Visite o nosso site, www.pescacenter.net para conferir mais cores
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A Sumax em busca de novas 
tecnologias desenvolveu um 
passaguá ecológico. Desenvolvida 
com borracha siliconada que não 
machuca os peixes, e com essa 
nova tecnologia, facilita também a 
remoção de iscas artificiais de uma 
forma segura e prática, preservando 
o pescador e seu peixe. SUMAX 
ecologicamente buscando seu bem 
estar.

Borracha
Siliconada 

 Sistema de trava e
recolhimento

Anti-enrosco

 Haste em
aluminio

 Haste Confortável
em eVA

Passaguá   Ecológico
NT-0715N-SM (15'')
Aro: L 455 x W 370mm
Cabo: 400 mm
Diâmetro: 850mm

NT-0719N-SM (19'')
Aro: L 596 x W 460mm
Cabo: 500 mm
Diâmetro: 1100mm

Bolsa Sumax confeccionada em Dobby 
poliéster 210D, 600D. Zíperes em todos 
os bolsos não-corrosivos. Alça de 
ombro almofadada removível, 
facilitando o transporte de varios 
objetos.
Fundo rígido para manter a forma e 
durabilidade, capa de chuva na parte 
traseira em nylon.

tamanho:  28x26x21 cm.

Proteja seus equipamentos

Bolsa de Pesca: SM-912
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PESCA

Super Forte. Super Afiada. 
A VMC é conhecida mundialmente por desenvolver produtos de altíssima qualidade.

CBA D E

A. VMC 9626                      C. VMC 7311                       e. VMC 9908 
B. VMC 9291                      D. VMC 7381

Como Usar o Jig

Segure a isca soft 
juntamente ao anzol 
com a ponta da isca no 
jig head. Imagine uma 
linha através da isca, 
onde a haste do anzol 
sairá da isca.

Deslize o anzol através 
da isca, até o ponto do 
anzol atinge a linha 
imaginária.

retire o ponto do anzol 
e deslize a isca soft no 
anzol até o jig head. A 
isca deve situar-se em 
frente da haste do anzol 
sem torções ou curvas.

Algumas das outras iscas soft que você pode usar com o jig

Minnow

tubo

Minhoca

ISCA SOFT
Parecem vivas, tem cheiro natural de peixe vivo, 
ao toca-las parece vivo, com textura macia 
identica as manjuvas de verdade!

        SKW-08
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SKF-01

os spinnerbaits são iscas muito versáteis que podem ser utilizadas 
durante todo ano, são indicadas para cobrir grandes extensões de 
área em pouco tempo e também são a primeira opção nas 
condições de vento forte, quando a pescaria com outras iscas fica 
comprometida.
Devido ao seu formato enroscam pouco, elas podem ser utilizadas 
em vários tipos de estruturas: áreas de troncos cortados e 
galhadas, drop-offs, às margens das vegetações aquáticas e até 
em locais mais limpos como flats e bicos.
Podem ser trabalhadas com recolhimento contínuo, sempre com a 
vara com a ponta para baixo, pode-se trabalhar pindocando, dando 
pequenos toques deixando ela sair do fundo e voltar e no sistema 
stop and go que consiste em dar uma volta na manivela da 
carretilha, seguido de pequena pausa.

Spinner Bait Sumax - SSB-3/8
o Spinner Bait da 
Sumax possui 2 
anzóis super afiados 
e resistentes e 
também duas lâminas 
uma mais 
arredondada 
(colorado) e outra do 
tipo folha (Willow 
Leaf) a combinação entre os diferentes tipos de lâminas podem 
maximizar a produtividade em determinadas situações, a isca 
terá uma combinação de brilho (flash) com vibração.

Conhecendo as iscas-Spinner Bait
 A UNICA FEITA EXCLUSIVA PELA DSM DA

HOLANDA 100% DYENEEMA

Linha Scorpion Dyneema X8

evolução no mercado 
da pesca, a SUMAX 
inova com a linha 
Scorpion X8. Com 8 
camadas trançadas, 
deixa a linha 

hexagonal, ou seja, tão redonda quanto o nylon dando 
a maior resistência a abrasão. A linha Scorpion X8 da 
SUMAX é uma linha multifilamento impermeabilizada, 
não encharcando, deslizando facilmente pelos 
passadores, alcançando arremessos mais longos e 
precisos.

Além de possuir as oito camadas 
trançadas, a linha Sumax Scorpion 
X8 é impermeabilizada, de modo a 
não encharcar durante a pescaria, 
o que contribui para a minimização 
do atrito com os passadores e, 
consequentemente, com o ganho 
na distância e na precisão dos 
arremessos.

 Nós para linha
multifilamento

1. Dobre a linha e passe ela 
dobrada pelo olho do anzol
2. Dê 8 voltas sobre os 
segmentos que passaram 

pelo olho do anzol no final 
da linha. Passe a linha 
dobrada de volta entre o 
olho e as bobinas
3. Puxe a sobra e aperte 
até formar o corpo do nó . 
Dê o aperto final, puxando 
pela linha principal e apare 

as pontas, 
deixando 



Pacu

Características: o Pacu é um peixe de escamas pequenas e 
numerosas. ele é uma das espécies mais procuradas pelos pescadores 
amadores, devido à sua esportividade. Sua coloração pode variar 
devido o ambiente, na maioria ele é cinza-escura, no dorso, e amarelo-
dourada, no ventre. tem corpo comprimido, alto e em forma de disco, 
apresentando quilha ventral com espinhos, cujo número pode variar de 
6 a 70. Seus dentes são molariformes. Não há distinção aparente entre 
machos e fêmeas, exceto a granulação da superfície da nadadeira anal 
na época da desova. Possui carne muito saborosa, por isso é muito 
pescado. Pode alcançar mais de 70 cm de comprimento e pesar até 20 
Kg.
Alimentação: É um peixe omnívoro, alimentando-se de frutas, 
matéria vegetal e pequenos peixes
Onde encontrar: Podem ser encontrados nas bacias Amazônica, 
Araguaia/tocantins e do Prata. Vivem em campos alagados, corixos, 
lagoas marginais e também podem ser encontrados em calhas principais 
de rios, em poços próximos a margens. escondem-se habitualmente sob 
a vegetação nativa, como camalotes.
Dica para pescar: Pacu são peixes de água rasa e têm hábitos 
alimentares regulares, portanto podem ser pescados a qualquer época 
do ano. esses peixes têm hábitos alimentares muito variados, isca 
artificiais, como as spinners e os sticks são as melhores para a pesca do 
pacu.O fly-fishing é muito recomendado pelos pescadores esportivos. 
Utilize iscas que imitem insetos de cor verde e folhas. os Pacus 
costumam ”beliscar“ a isca antes de engoli-la, pois têm bocas muito 
duras que dificultam a penetração de anzóis; é importante deixar que 
o peixe carregue o anzol até certa distância. Verifique sempre se seus 
anzóis estão afiados e se o empate de aço não está demasiadamente 
desgastado. 

Iscas 
perfeitas 
para Pacu

Fighter Walk - SFW-100

Century - Alien Stick

Amazon King - SAK-14

Isca Spinner - CSP-8095

rapala - Barra Magnum

Isca Spinner - CSP-9020

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: A traíra é um peixe que tem uma aparência 
praticamente Pré-Histórica. Possui corpo cilíndrico, boca grande, olhos 
grandes e nadadeiras arredondadas, exceto a dorsal. As escamas 
recobrem só o corpo e não estão presentes na cabeça e nadadeiras. 
Pode nadar em altas velocidades e ataques fulminantes a iscas, fora 
os inúmeros dentes poderosos e afiadíssimos que possui em sua 
boca. Sua coloração é marrom ou preta manchada de cinza. Apesar do 
excesso de espinhas, em algumas regiões é bastante apreciado como 
alimento.  Pode atingir 60 cm de comprimento e 4 K de peso. 
Alimentação: A dieta da traíra  é essencialmente carnívora, 
alimentando-se de pequenos peixes, rãs e insetos. 
Onde encontrar:  Presentes em praticamente todos os corpos 
de água doce do Brasil. A traíra está ativa quando a água está quente, 
com temperatura acima de 18° C. ela habita locais de águas paradas 
de lagos, represas, brejos, remansos e rios, com vegetação aquática 
abundante. Pedaços de madeira, troncos caídos, latas, são um ótimo 
esconderijo para as traíras. Nos meses frios se enterram no fundo para 
suportarem a baixa temperatura da água.
Dica para pescar: Pode-se pescar traíra no inverno com 
minhocas artificiais e jigs ou iscas deep runners de profundidad. O verão 
é o melhor época, mais seja persistente já que as traíras às vezes são 
um pouco lentas e podem demorar a atacar, as iscas helice, poppers e 
zaras são melhores opções, pois o barulho que produzem atrai essas 
implacáveis caçadoras.

Principais espécies esportivas de rios, lagos e 
represas brasileiras

Traira

Iscas 
perfeitas 
para Traira

Vazolleni - SVr-90

Bad Popper - SPB-70F

Dino ratlin - SrD-10

Sara Jump - SSJ-95

Amazon King - SAK-14

rapala - Clackin' Crank
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Camping
Barraca SUMAX - BAR4P-2

Tamanho: 200cm x 200xm x 135cm  
    Barraca para 4 pessoas 
        Teto duplo
             Impermeavel
                 Material: Poliester

 Colchão Camuflado SUMAX
14-COLCHONETE

Colchonete Inflavel
Material: PVC
Tamanho: 185cm x 58cm x 2.5cm     

 Saco de dormir SUMAX
SBS-014
Colchonete Inflavel
Material: Poliéster

 Tamanho: 215cm x 75cm     
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Cozinhando o peixe 
sobre uma fogueira é 
impressionante com 
esta receita. Algumas 
ervas aromáticas e 
especiarias eleva seu 
delicioso peixe fresco 
recentemente 
capturado.

Peixe com 

Ingredientes
- Peixe de água doce ou salgada limpa
- 6 dentes de alho triturados
- 2 colher (café) de tomilho seco
- 1 colher (café) de orégano seco
- 1 colher (café) de manjerona seca
- ½ colher (café) de estragão seco
- 1 cebola pequena picada
- 1 limão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva 
- Sal e pimenta a gosto

Modo de Preparo
Coloque duas rochas secas da mesma altura ao lado das 
brasas; a distância entre eles deve totalizar o comprimento 
do seu peixe mais alguns cm. Abra o peixe e tire as vísceras; 
limpe bem. tempere por dentro com sal e pimento a gusto, 
alho e ervas. Costure a barriga do peixe com  um ramo 
através da barriga. Colocá-lo sobre as rochas, que suspende 
o peixe cerca de 15 cm sobre as brasas. Cozinhe por cerca 
de 10 minutos, para saber se o peixe está pronto, espete 
com um palito: quando não houver resistência, o peixe está 
no ponto. refogue a cebola com ervas e azeite de oliva. Na 
hora de servir, cubra o peixe com cebola e suco de limão.

limao e ervas 
l

Barraca Sumax - SM-1041A
Barraca para 2 pessoas
Tamanho: 225x105x110 cm
Peso: 1.80 KGS
Material: Poliéster

Barraca Sumax - SM-1036
Barraca para 2 pessoas
Tamanho: 245x180x100 cm
Peso: 2.70 KGS
Material: Poliéster

Barraca Tree Walker - TT-002
Barraca para 2 pessoas
Tamanho: 200x200x135 cm
Peso: 1.65 KGS
Material: Poliéster
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Camping

Ingredientes
1 pão para hambúrguer
2 fatia de queijo
1 carne de hambúrguer
1 fatia de abacaxi em calda
Catchup a gosto
Mostarda a gosto
2 folhas de alface

Hamburguer 
com 

abacaxi
MODO DE PREPARO
Em uma chapa caseira especifica para hambúrguer ou em uma frigideira grande
Coloque a carne na churrasqueira.
Coloque também na mesma churrasqueira uma fatia de abacaxi, junte o queijo sobre a 
carne e monte o seu hambúrguer da forma a seu gosto.
Coloque o alface, catchup e mostarda a gosto
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Barco Intex 68376 - 328x145x48 cm
- Para 4 pessoas. Peso máximo 400 kg

Bolsa de Camping Century  
B003-AG65

Bolsa de Camping Century, ideal para viajem, 
acampamento, pescaria,  passeios, escalada, 
trekking, trilhas. A bolsa também e perfeita para 
organizar os materiais, roupas, ferramentas, kits 
primeiros socorros, materiais de higiene pessoal 
dentre outros itens.

Calça / Bermuda Sumax

- 2 em 1, Calça e bermuda
- 2 bolsos traseiros
- 2 bolsos laterais
- 2 bolsos frontais
- fácil remação de parte de baixo
- protege contra raios UV
- leve, práctica e confortável
- 100% Nylon
- Impermeável

P1K
P2V

Verde

Azul

Gris

DB-13 Sumax
As capas de chuva Sumax 
lhe trazem total proteção.
Feitas em 100% nylon, é 
uma capa leve, resistente e 
de fácil secagem com bolsos 
e malha quebra vento ideal 
para chuva e dias frios.
Disponível nos tamanhos:
L , M,  XL , XXL, XXXL

FNC6 - FISH CAMP FILLET Faca de filé RAPALA Fish Camp Fillet ( FNC6 ) 
de aço inoxidável. Folha 6 "( 15 cm) alça preta, 
tampa ventilada.

Boné Sumax   SB-1309
Material: 70% Nylon e 30% Poliester
Suor: Absolvição do suor
Proteção: Protege contra raio UV
respiração: Múltiplos pontos de 
respiração
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Bicicletas

Movimento Direção
PHP-022

- tamanho: 1-1 / 8 "
    - Dimensões : 1-1 / 8 " x 34 x 30
          - Peso : 93,3 g
             - Altura: 29 ± 0,5 milímetros

Faróis para bicicleta
AFL-251

Seja qual for seu estilo e sua prática, durante o dia ou 
à noite!
Para treinos, transporte ou apenas para diversão em 
família, os faróis para bicicleta Skorpion ajustam-se 
de acordo com as suas condições de iluminação para 
iluminar o que você mais precisa.

Gaiolas garrafa
Gaiolas garrafa Skorpion são super leve e bem estruturado 
para manter suas garrafas com mais firmeza e sempre no 
olhar de alta moda. Skorpion criou uma linha de gaiolas de 
garrafa para atender qualquer necessidade. 

ABC-102

ABC-082
ABC-021

Sinais de trânsito para ciclistas
Virar à esquerda Virar à direita

 Parando ou
disminuir a velocidade

Aproximadamente 30% do calor do 
corpo é perdido através da região da 
cabeça, devido à grande quantidade 
de sangue que circula por ela. 
Portanto, usar un boné conforta ou 
uma bandana por baixo do capacete 
é uma boa ideia. 

Procure um que cobre seus ouvidos 
e você pode usá-lo por baixo do 
capacete sem criar pontos de 
pressão. 

Vá com o que você se sinta 
confortável e se adapta ao seu 
estilo.

Capacetes Skorpion WHM-032
A tecnologia deste capacete Skorpion oferece uma máxima protecção e 
resistência ao choque. Foi projetado e fabricado para atingir alta segurança, 
leveza, conforto e extraordinária ventilação. As almofadas são anti-bacterias, 
laváveis e macias. O fluxo de ar é optimizado.

Como usar o 

capacete no inverno

CaneLeira de 
compressão Ciclismo

WBW-071

Proteja sua bike com 

os cadeados

ABL-151

ABL-041

Porque usar caneleira de ciclismo?
1. Recuperação pós-treino
Após exercícios de media-alta intensidade, parte 
do sangue pode ficar estagnado na região da 
panturrilha. Segundo estudos, a utilização de 
caneleira de compressão por apenas 15 minutes 
pode aumentar a circulação de sangue em até 
15%, aumentar a oxigenação sanguínea em 15% e 

melhorar a eliminação de toxinas em até 113%.
2. Prevenção de lesões
Quando praticamos exercícios, a oscilação causada pelo esforço produz micro 
danos ao tecido muscular das pernas, resultando em dor e inchaço na região, 
principalmente em treinos de alta intensidade. A utilização de caneleira de 
compressão durante a prática esportiva irá reduzir esta vibração muscular em 
até 32%, reduzindo assim a fadiga e os danos na região em até 43%, reduzindo 
drasticamente o inchaço e a dor na região da panturrilha.
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Mantenha-se hidratado com nossas gafarras

AWB-051AWB-033 AWB-042

Bicicletas

óculos extraordinarios para a vida extraordinaria

Ao pedalar tenha sempre seu 
smartphone ao alcance de uso 
com a capa protetora. Com 
Sistema de fixação no guidão. 
Prova de água e respingos.

Bolsa Para Smartphones
AHB-041 Por que você sempre deve usar luvas para ciclismo?

Luvas são muito mais do que simples 
acessórios estéticos, elas fazem parte dos 
itens de segurança, especialmente para 
aqueles que pedalam longas distâncias. As 
luvas ajudam a absorver o impacto, que pode 
causar dores nas mãos, braços, ombros, 
costas e até no pescoço, isso sem falar na 
possibilidade de calos, ferimentos e bolhas 
nas palmas das mãos. Boas luvas ajudam a 
prevenir o entorpecimento e danos aos nervos 
que podem ocorrer em pedaladas mais 
longas.As luvas também ajudam a manter as 
mãos no local certo, sem escorregarem pelo 
guidão.

Cuando compra as suas luvas, preste atenção 
ao ajuste do modelo. Se ficarem exatamente 
do tamanho das mãos, compre um tamanho 
maior. Isso porque se suas mãos incharem 
durante o exercício, as luvas certamente 
ficarão apertadas, cortando a circulação dos 
dedos e causando entorpecimento das mãos. 
Algumas luvas também podem encolher 
quando lavadas.
Por ultimo, não esqueça de lavar as luvas. o 
suor pode danificar seu acessório além de 
irritar a pele. Para lavar, recomendamos que 
utilize sabão neutro e deixe secar na sombra.

WBG-052

Pedale com estilo, conforto e segurança!
Luvas Skorpion para ciclismo 

WBG-081
 Ande sempre preparado para todas
 as ocasiões com a mini ferramenta
Skorpion

Mini Ferramenta Skorpion
ABT-011
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Bicicletas

Alongamento para ciclistas
Alongar a musculatura antes e depois 
das pedaladas é um bom hábito a ser 
adotado pelos bikers. O alongamento 
aquece os músculos e elimina o ácido 
láctico, o que evita dores musculares. 
Quanto mais alongado o ciclista estiver, 
mais rápido vai pedalar e sentirá menos 
cansaço no final.
O ideal é alongar antes e depois das 
pedaladas, por pelo menos 8 minutos. 

Não se deve forçar os exercícios, respeite 
o limite de sua musculatura. 

Dica: respire profundamente ao fazer os 
movimentos para aumentar a oxigenação 
sanguínea. 

Guia de alongamento:
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Copa Skorpion
2016



Novos lançamentos
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SANSEY CAST

orion titanium 12000 é a carretilha lançada pela SUMAX com recolhimento 7.1:1, 12 
rolamentos e com o corpo em titânio, e o principal, o peso dessa carretilha 160g. A 
orion titanium 12000 vem com uma proposta onde reúne engenharia perfeita e design 
arrojado, com alta tecnologia que lhe atribui maciez e precisão, fazendo da sua jornada 
de pesca um dia mais agradável e menos cansativo.

CARRETILHA ORION TITANIUM 12.000

Sumax Salminus é uma 
carretilha que tem uma ótima 
qualidade no controle de 
arremeço. Uma das carretilhas 
mais requisitadas no mercado, 
com  recolhimento 6.2:1, e 
5+1 rolamentos. o Salminus 
tem corpo de aluminio, 
Sistema de freio centrifugo, 
tampa lateral removivel, e 
pesa 290 g.

CARRETILHA SALMINUS SMN-6000

CAPACETES (Junior) - WHM-191

- Ventilação: 6 aberturas
- Almofadas laváveis Anti-bacterianos
- tamanho 52-56cm (M)
- Peso: 195 g

LUZES DIANTEIRAS PARA BICICLETAS
- 1 watt LeD branco de alta intensidade
- USB bateria de lítio recarregável (3.7V / 600mAh)
- 3 modos de iluminação
- resistente a água e fácil de montar

- Carbono de alta densidade
- Passadeira Fuji
- Cabo eVA
- Peso 115g-5'6''

   Modelo      tamanho    Peso Isca
SSY-561M           
SSY-561MH        
SSY-561ML
SSY-602M
SSY-602MH

5'6''           
5'6''
5'6''
6'0''
6'0''

15g-40g
20g-60g
10-30g
15g-40g
20g-60g

   Modelo      tamanho    Peso Isca
SSY-602ML
SSY-662M
SSY-662MH
SSY-662ML

6'0''
6'6''
6'6''
6'6''

10-30g
15g-40g
20g-60g
10-30g

CAMISETAS BSW35

AFL-301

BOLSA DE PESCA SM-1621
– Materiais: Feita em 2000D Nylon, material 
altíssima qualidade
– Fundo rígido anti-derrapante e totalmente a prova 
de umidades e fácil de limpar
– 5 bolsos com zíper na parte externa da bolsa + 3 
aberturas para acessórios na parte externa

COLETES SALVA VIDA 
INFANTIL

NPS-KS-AZ

NPS-KS-R

Material: Neoprene 2.0mm / Poliester laminado II com 
ePe Foam
Disponível em 3 cores: azul, amarelo e rosa
tamanhos disponíveis:
S - 10-15Kg      M - 15-25Kg      L - 25-40Kg

Camisetas Sumax para completar sua pescaria



A Influência da Lua na pesca
A Lua e o sol tem um efeito dramático sobre nossa planeta devido à suas forças gravitacionales que 
interfere no movimento da água. os oceanos são as mais visíveis. esta força gravitacional faz com que as 
aguas dos oceanos, causando os movimentos de subida e descida do nível do mar - as chamadas marés. 
A influência da Lua é mais dominante devido à sua proximidade com a terra. Aproximadamemte cada 
vinte e nove dias, a Lua completa sua órbita em torno de nosso planeta. Durante estes dias notamos que 
seu brilho e forma variam de quatro maneiras, que são as fases lunares.

Lua Nova
Nesta fase lunar há pouca luminosidade vinda da Lua e, por esta razão, os peixes costumam 
se concentrar no fundo do lago, rio ou mar. Por isto este período é considerado neutro para a 
pesca tanto no rio quanto no mar.

Lua Crescente
Neste período a luminosidade da Lua ainda é fraca, fazendo com que alguns peixes subam à 
superfície, sendo este um período regular para a pesca em rios e boa na pesca no mar.

Lua Cheia
esta é a melhor fase da Lua para a pesca, pois durante a Lua Cheia a luminosidade é mais 
intensa, fazendo com que os peixes subam à superfície, provocando aumento na velocidade 
do metabolismo dos peixes e aumentando seu apetite. 

Lua Minguante
A luminosidade lunar ainda é grande nesta fase, portanto ainda é uma boa fase da Lua para 
a pesca em rios e ótima para a pesca no mar, já que os peixes continuam atraídos para a 
superfície durante a Lua Minguante.

Lua Nova Muito boa até às 08:00
2º dia Muito boa até às 09:00
3º dia Muito boa até às 14:00
4º dia Muito boa até às 14:00
5º dia Boa até às 15:00
6º dia Muito ruim todo o dia
7º dia razoável entre as 10:00 e as 16:00
Quarto Crescente Boa até às 10:00, sofrível depois
2º dia Boa até às 11:00, razoável depois
3º dia Sofrível todo o dia
4º dia Sofrível todo o dia
5º dia Sofrível todo o dia
6º dia Muito boa das 14:00 até anoitecer
7º dia razoável todo o dia

Lua Cheia Sofrível todo o dia
2º dia ruim todo o dia
3º dia Muito ruim todo o dia
4º dia razoável todo o dia
5º dia Boa de manhã, sofrível de tarde
6º dia Boa de manhã, sofrível de tarde
7º dia razoável até às 15:00
Quarto Minguante Boa depois das 13:00
2º dia razoável de tarde
3º dia Boa depois das 15:00
4º dia Sofrível de manhã, razoável de tarde
5º dia ruim de manhã, boa de tarde
6º dia ruim de manhã, razoável de tarde
7º dia Sofrível de manhã, boa de tarde

* existem importantes factores naturais a ter em conta e que podem condicionar a normal actividade das espécies, tais como as 
marés, as temperaturas do ar e fundamentalmente da água, a intensidade e direcção do vento, a pressão atmosférica, as 
características dos fundos marinhos, as correntes marítimas, a poluição, etc.

  em 2004 nasceu a Sumax, empresa que constantemente  vem crescendo no mercado da 
Pesca, atingir com satisfação todos os que confiam em nossos produtos, e sem deixar a 

desejar, esta é a nossa missão. Fazer com que cada pesca seja a melhor, é um de nossos 
deveres.

  A tecnologia avança cada vez mais a todo instante, e não diferente na pesca, então 
buscamos em todos os locais as melhores tecnologias que podem ser utilizadas em produtos 
de Pesca e Camping,  sempre trazendo novidades a Sumax está em constante renovação de 

seus produtos para atingir a perfeição de seus produtos.
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Janeiro
 

Fevereiro 

Março 

Abril 

Maio 

Junho 

Julho
 

Agosto 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro
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www.pescacenter.net

Confira nossos produtos e novidades

Acesse nossa site

Visite
Nos

A loja mais completa do 
Paraguai em artigos para 

pesca e camping!

Acesse nosso site e 
confira nossos produtos e 
novidades
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Acessorios
 

Porta Varas SUMAX
PYA-RH12

o expositor de varas se torna 
excelente para que você 
organize com segurança suas 
varas, acomoda 4 varas e aloja 
firmemente sem oferecer risco 
de queda.

Organize 

suas varas com 

Segurança
Suporte prático e eficiente, sua fixação é 
simples e pode ser fixado em vidro, paredes, 
embarcações, etc.
Não ocupa espaço, e podendo, assim, ser 
instalado em pequenas área.
É o suporte inteligente para manter organizada 
e segura sua tralha de pesca.

Geladeira Portátil SUMAX 
HE-8L

A Geladeira Portátil 8 Litros SUMAX - He-8L 
foi produzida especialmente para ter maior 
comodidade em momentos de lazer. Você 
poderá manter na temperatura certa seus 
alimentos onde quer que vá. Ideal para 
viagens familiares, viagens longas, encontro 
com amigos, pesca, camping, ir à praia e 
navegar.
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Acessorios

Equipamento e acessórios indispensávels 
       para a sua pescaria - confira!

Afiador de anzóis 
PYA-HS01

Sua utilização é muito fácil, com o 
afiador Sumax você consegue a 
melhor fisgada.
- Cabe na palma da mão
- Agiu
- Super leve
- 2 formas de afiar

Contador de Linha
PYA-LC01

Para ajudar você pescador a saber o 
quanto de linha há em sua carretilha ou 
molinete.
- Luz Noturna
- Super Leve
- resistente

Caixa de Pesca
TR-2050

As caixa de acessórios Sumax, são perfeitas 
pra você que deseja guardar suas iscas, anzóis, 
separadamente.
espaço correto pra 
seu conforto.

Alicate PYA-PL50CS07

Maior conforto e facilidade de uso , é feito de materiais 
de alta qualidade para o pescador pode apreciar.

– Leve
– Prático
– Várias utilidades
– Fácil manuseio

esta ferramenta foi feita para facilitar a utilização em diferente 
espécies de peixes, facilitando dessa forma a retirada do 
anzol e evitando riscos de abater o peixe, além de melhorar o 
seu desempenho na pescaria. 

Produto de 
excelente 
desempenho, 
testado e aprovado 
pelos melhores 
pescadores e 
amigos da Pesca 
Center!

Removedor de Anzóis
PYA-HR03

Alicate MT-011

o Mustad Mt 011 alicate 
extra longo desembuchador 
possui uma construção de 
aço inoxidável revestido 
com Teflon.
CoMPrIMeNto: 11"

É cada vez maior o número de pessoas 
interessadas na prática de pesca esportiva 
no Brasil. Mas antes de praticar é preciso 
estar com a licença de Pesca em mãos, que 
é exigida pelo MPA (Ministério da Pesca e 
Agricultura)  e válida em todo o território 
nacional e ela substitui a licença emitida pelo 
IBAMA.

Informações úteis 
sobre a Licença de 

Pesca no Brasil

Pescar sem licença hoje sujeita o pescador, 
seja AMADor ou ProFISSIoNAL, a uma 
multa de r$500,00 a r$2.000,00. A Licença 
de Pesca é obrigatória para pescadores 
amadores e profissionais, tanto em águas 

interiores, nos rios, riachos, represas e 
  lagos, como no mar.

A Licença para Pesca Amadora do MPA 
é válida por 1 ano em todo território 
nacional e, uma vez licenciado, o 
pescador pode pescar em qualquer 
região do país, não havendo necessidade 
de pagamento da licença estadual. No 
entanto, as normas estaduais devem ser 
respeitadas quando forem mais restritivas 
do que a norma federal.
 Alguns rios de Mato Grosso do Sul têm 
pesca proibida e em outros somente é 
permitida a modalidade peque e solte. 
Portanto, quem desrespeitar, também 
comete crime. É proibida a pesca no rio da 
Prata e Formoso em Bonito; em Miranda, 
no rio Salobra e no córrego Azul. Pesque e 
solte: rio Negro, córrego Lageado, próximo 
à cidade de rio Negro, até o limite oeste 
da fazenda Fazendinha, no município de 
Aquidauana, além de toda extensão dos 
rios perdido, Abobral e Vermelho.

LINK PArA eMISSÃo DA LICeNÇA De 
PeSCA

http://sinpesq.mpa.gov.br/pndpa/web/
pesca_amadora.php



2016

competição
De Pesca
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O mundo esta cada vez mais 
digital

 
Você está preparado?

Sabendo os melhores tempos 
para ir à pesca, saiba como você 
pode afetar a posição da lua ou 
controlar as marés são algumas 
das preocupações que são fãs da 
pesca esportiva. Algumas 
preocupações podem 
desaparecer devido ao grande 
número de aplicativos móveis de 
pesca no mundo digital. 
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Fishbrain

My Fishing Stories

Trimble GPS Fish

Este é sem dúvida um dos aplicativos de pesca 
mais populares no mundo e reúne uma 
comunidade de pesca esportiva amadora e 
profissional. Tem um componente social, porque 
os usuários são aqueles que escrevem os 
conteúdos e as previsões. Cada participante 
poderá incluir dados tais como altura da onda, 
temperatura do ar, umidade e condições 
meteorológicas gerais. Estas são informações 
vitais para os pescadores, porque com esta 
informação você pode se preparar melhor os 
seus dias de pesca.

Com My Fishing Stories (Minhas Histórias de 
Pesca) você poderá consultar as principais 
informações sobre as condições do tempo para 
auxiliá-lo em sua pescaria, tais como tábua da 
maré, temperatura, pressão atmosférica, vento, 
fases da lua, entre outros fatores. Isso pode ser 
feito pelo seu ponto atual com o GPS, ou com 
uma pesquisa no mapa, procurando onde você 
planeja pescar. Sempre trazendo as 
informações atuais e a previsão dos próximos 4 
dias. Agora você pode planejar de forma mais 
simples a sua próxima pescaria.

É uma das melhores aplicativos para marcar as 
rotas de pesca. Ele tem três níveis: o mais 
básico é gratuito, profissional e elite . Este 
último é o que permite tirar mais proveito da 
aplicação que permite visualizar mapas off-line e 
tem todas as ferramentas fornecidas pelo 
aplicativo. Através do GPS, se pode ser 
marcado rotas e pontos de interesse onde tem 
havido mais de pesca, ou onde há um 
determinado tipo de peixe.
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Calendário de Pesca

Time2Fish

Fishing Knots

Descubra os melhores períodos para as 
jornadas de pesca, com base na teoria Solunar. 
Grátis e ostentando uma interface simples e 
acessível, a Calendário de Pesca vai ajudá-lo a: 
Descubra rapidamente os melhores períodos de 
alimentação para os peixes em um mês; tenha 
as informações num clique só para cada dia e 
local; obtenha a previsão do tempo para o seu 
local escolhido; identifique novas áreas de 
pesca, pesquisando diretamente o mapa ou 
inserindo o nome; salve os seus locais favoritos 
para que possa achá-los mais facilmente 
depois.

Este aplicativo é semelhante ao Calendário de 
Pesca. Ele mostra quais são as fases da lua, a 
sua influência sobre a pesca, os melhores 
momentos do dia para a prática desta 
actividade e fornece uma previsão com 
semanas de antecedência. Toda esta 
informação mostra com gráficos simples e 
estatísticas que informam sobre a 
possibilidade de captura.

Este aplicativo é muito útil para amarrar nós, uma 
das tarefas da pesca esportiva mais difícil. 
Graças aos seus gráficos explicativos você pode 
começar a fazer o nó mais complicado em 
apenas alguns minutos. Ele explica como ligar os 
nós de pesca mais importantes e ajuda você 
anexar suas moscas, ganchos, swivels e outras 
iscas. Não importa que tipo de pesca que você 
está fazendo, FishingKnots contém tutoriais dos 
nós mais importantes. O aplicativo é otimizado 
tanto para tablet e uso de smartphone.

     38  www.pescacenter.net        Pura Energia     39    

Peixes da agua doce



A loja mais completa do 
Paraguai em artigos para 

pesca e camping!

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

Pesca Center

www.pescacenter.net
www.sumaxfishing.com
www.skorpionpy.com


