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Café da Manhã 

pa
ra Ciclistas
Treinamento 
de ritmo 
moderado

Nos dias em que os seus passeios de bicicleta são lentos-moderada 
após oito horas no escritório, evita alimentos ricos em açúcar ou 
gordura saturada. Em vez disso, comer alimentos com proteínas, 
gorduras saudáveis e legumes ricos em fibras, frutas e grãos.

Sugestão: ovos mexidos com legumes, frutos silvestres e um pedaço 
de pão rica em fibras com manteiga de amendoim.

Treinamento 
de alta 
intensidade

Após o treinamento, o seu corpo vai ficar com pouca energia para a 
digestão. Portanto, você deve preencher suas reservas de glicogênio 
carboidratos na noite anterior. Duas horas antes do treino, para a  
café da manhã,  escolhe comida com pouca fibra com uma pequena 
quantidade de proteína.

Sugestão: um pedaço de pão e um smoothie de bagas, banana e 
iogurte.

Um longo 
dia de pedal 
longo

Passeios de longa duração exigen a liberação de energia lenta 
oferecida por proteína e cereais integrais.

Sugestão: Um burrito de ovo com batata-doce, espinafre e salsa. 
Fazendo um passeio de vários dias? Incluir frutas de água-densa para 
hidratação e alimentos anti-inflamatórios como nozes e bagas, que 
ajudam a reparar tecido muscular e aliviar dolor muscular.

Fim de 
semana com 
um grupo de 
ciclistas

Um passeio de fim-de-semana de duas a três horas em estradas planas 
vai queimar a maioria da sua energia, então é essencial comer uma  
café da manhã rico em carboidratos. Comida com grãos e frutas.

Sugestão: Aveia (não instantânea) com leite, bagas e banana

O ciclismo é uma esporte 
de resistência saudável que 
nos ajuda a ficar em forma, 
enquanto disfrutar do ar livre 
e da natureza. Na bicicleta, 
ao que nos permitirá desfrutar 
de muitas horas de atividade 
física, já seja de dias de 
recuperação ou dias de longos 
pedais, trabalharemos para 
fortalecer a cardiovascular 
nível do coração e tonificar 
os músculos das pernas, 
abdômen e região lombar. 
Para isso é necessário prestar 
atenção à hidratação e 
nutrição.
As necessidades nutricionais 
do ciclista pode flutuar 
em função de inúmeras 
variáveis: a quilometragem do 
percurso, frequência cardíaca, 
velocidade, terreno, e muito 
más.Todo isto pode influenciar 
a ingestão das calorias.
Temos algumas dicas gerais e 
sugestões sobre o que comer 
na sua primeira refeição.

O café da manhã é a 
principal refeição do dia, 
especialmente para quem 
pratica atividades físicas. 

Por tratar-se de uma modalidade esportiva onde os treinos e provas 
apresentam longas durações e percursos de variados graus de dificuldade e 
intensidade, o ciclismo é considerado um esporte de grande exigência física e 
desgaste energético e nutricional
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PESCA
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A vArA perfeitA pArA A 
suA pescAriA

Sumax, uma empresa que constantemente vem crescendo no mercado da Pesca, atingindo com 
satisfação todos os que confiam em seus produtos, fazendo com que cada pesca seja a melhor.

   Modelo      Tamanho    Peso da vara
SCFTC-701ML
SCFTC-701L
SCFTC-701SL  

7'0''
7'0''
7'0''

195g
184g
174g

   Modelo      Tamanho    Peso da vara
SCFTC-601ML
SCFTC-601L
SCFTC-601SL

5'11''           
5'11''
5'11''

155g
148g
143g

   Modelo         Tamanho    Res. de linea
SCSMC-661MH
SCSMC-661H
SCSMC-661XH
SCSMC-701MH
SCSMC-701H
SCSMC-701XH

6'6''           
6'6''
6'6''
7'0''
7'0''
7'0''

10-20lb
12-25lb
15-30lb
10-20lb
12-25lb
15-30lb

Vara Fortrex

Uma vara Slow Jiggin que pode ser utilizada com jigs de ate 150g, ideais para 
pesca vertical no mar. Esta vara esta equipada com passadores KR concept em 
cerâmica de alta qualidade e seu cabo é revestido em Eva com um formato muito 
confortável e ergonômico.

Vara Salminus

Vara Fine Lures

   Modelo         Tamanho    Res. de linea
SCORC-661M
SCORC-661MH
SCORC-661H
SCORC-701M
SCORC-701MH
SCORC-661H

6'6''           
6'6''
6'6''
7'0''
7'0''
7'0''

8-17lb
10-20lb
12-25lb
8-17lb
10-20lb
12-25lb

   Modelo         Tamanho    Res. de linea
SCFLC-561ML
SCFLC-561M
SCFLC-561MH
SCFLC-601ML
SCFLC-601M
SCFLC-601MH

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

6-12lb
8-17lb
10-20lb
6-12lb
8-17lb
10-20lb

Vara Orion
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PESCA

As melhores carretilhas você encontra aqui nas nossas lojas 
parceiras. Carretilhas de diversos modelos, freios, rolamentos, e 

muito mais.

Carretilhas

A série SUMAX Salminus veio para revolucionar o 
mundo do pescador. Combinando sua technologia 

avançada com um design altamente ergonômico 
e estético, Salminus oferece uma 

estatística notável e inovadora.

Salminus

Freio centrifugo com 
regulagem de 6 pontos

10 Rolamentos

Tundra

A Sumax sempre criando 
produtos com tecnologia 
de ponta. A Tundra possui 
4 rolamentos de alto desempenho em aço 
inoxidável. Suas manoplas emborrachadas 
aumentam o conforto e garantem um 
recolhimento mais seguro.

Peso: 216g
Sistema de Freio: Magnetico
Capacidade da linha: 0.35mm/140m 
Gear Ratio: 7.0:1
Rolamento: 4BB
Material do carretel:  ALUMINIO + PVC
Color: Azul, Verde, Granate
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Confira a coleção de Linhas da Sumax. 
Linhas Fly, Fluorocarbono, Monofilamento 

e as de Multifilamento para ajudar 
na sua pescaria!

Linhas
Linha Sumax - Strong Pro X8

Linha Multi filamento HPEE 8x

A Multi filamento Strong 
Pro X8 usa a fibra HPPE 
o que garante uma grande 
resistência com pouco 
diâmetro, alem disso ela é 
uma linha muito macia o 
que facilita muito na hora 
de fazer o nó.
Em duas cores: Amarelo e 
Laranja

É uma linha 
super-resistente, 
de baixa absorção 
de água, com boa 
durabilidade.

A tecnologia 
permite uma 
resposta imediata 
aos ataques e 
fisgada.

O traçado de alta 
precisão, deixando o 
diâmetro uniforme.

A coloração é ideal 
para se camuflar nas 
aguas.

Linha Sumax - Leader Exo

Este leader cônico é 
desenvolvido especialmente 
para quem pratica o Surf 
Casting, com uma alta 
resistência a impactos e a 
abrasão ele garante longos 
arremessos e segurança 
na sua pescaria, o carretel 
acompanha 10 unidades de 
15 metros cada.

Linha Sumax - Combat

A linha em monofilamento Combat 
é desenvolvida com material de alta 
densidade, super resiente. A abaixa 
absorção de água proporciona 
um arremesso muito mais longo 
e preciso. Muito utilizada pelos 
practicantes de pesca esportiva.



PESCA

A influência de Abu Garcia na communidade 
pesca esportiva é incomparável. A empresa 
continua firmemente empenhada em manter a 
sua posição de liderança no setor, fornecendo 
aos pescadores pelo mundo afora produtos 
inovadores e com a mais alta qualidade.

Revo MGX2

- 11 rolamentos
- Gear Ratio: 8.0:1 
- Max Drag: 16lb
- Peso: 142g 
- Capacidade de Linha: 140m/0.25mm 

Óleo Ultra Rápido 
                 de Precisão

- Formula de baixa viscosidade
- Perfeito para componentes de 
alta performance
- Resistente ao calor e frio
- Protege contra a corrosão
- Ideal para carretilhas e 
rolamentos de alto desempenho

Revo ALX

- 9 Rolamentos
- Corpo em X-Craftic
- Guia de linha revestido em Titanium
- Engrenagens em Alumínio Aeronáutico
- Gear Ratio: 8.0:1

Desengraxante de Precisão 

Este produto é perfeito para 
fazer manutenção nos seus 

equipamentos de pesca, 
seja nas carretilhas ou nos 
molinetes, ela remove óleos 
velhos e também sujeiras 
que podem prejudicar 
seu equipamento. Pode 
ser aplicado sobre 
qualquer material.
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Molinete  ou  Carretilha?
A Abu Garcia deixou mais fácil responder essa pergunta

A nova linha de molinetes da Abu Garcia acompanha sua reconhecida linha de carretilhas 
de perfil baixo, acompanhando a qualidade e o acabamento de suas carretilhas.

Revo Rocket

Pro Max

Silver Max

Carretilha Molinete

 Vantagens e Desvantagens entre a carretilha e o molinete

- Possibilidade de ocorrer cabeleiras
- Dificultam lanças de iscas leves
- Não sofre tanto atrito da linha nos passadores
- Difficultam os arremessos contra o vento
- Proporcionam arremessos longos e precisos
- Melhor controle de trabaljo das iscas artificiais
- Agilidade

- Não causam cabeleiras
- Facilitam lanças de iscas leves
- Causa maior atrito da linha nos passadores
- Facilitam arremessar contra o vento
- A linha fica torcida com facilidade

Duplo Sistema de freios
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PESCA

A Rapala é uma marca mundialmente famosa pela tradição de mais de 100 anos 
disponibilizando uma vasta série de equipamentos no mundo da pesca esportiva.

BX MINNOW BXM07
 
Especialmente projetada para a pesca de 
vários peixes com ótima aplicação em represas 
com pauleira no fundo, pois é isca rápida com 
poder de flutuação.
 
Principais Características de Trabalho:
Arremesse a Rapala BX Minnow BXM07 no 
ponto desejado, em seguida o recolhimento 
contínuo.

SHAD RAP MAGNUM SRMAG12

Combinado o corpo clássico Shad RAP feita com 
resiste madeira abachi, construção pesada Shad 
Rap Magnum foi feita para uma batalha com grandes 
predadores. A barbela de aço inox cria menos 
resistência ao ser recolhida e reflete melhor a luz 
solar, criando muitos flashes adicionais para chamar 
a atenção dos predadores. Ação lateral batendo a 
cauda, em qualquer velocidade.

Principais Características: 
- Projeto de corpo único
- Equipada com Anzol VMC
- Ação de Balanço Lateral de Cauda
- Afundamento Lento
- Isca de Fundo, quando trabalhada muito 
lentamente

WEEDLESS SHAD WSD08

UM LEGADO DE qUALIDADE
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Ingredientes

- 2 filetes grandes de peixe
- Simo de ½ limão
- 100g de farinha
- Sal e pimenta a gosto
- 150g de pão ralado
- 1 ovo
- Raspas de ½ limão siciliano

Preparação

1. Corte os filés de peixe do Tamanho e espessura de um dedo. 
Tempere-os com sal, pimento e sumo de limão.
2. Em um prato coloque farinha, noutro ovo batido, e no ultimo prato 
adicione o pão ralado e as raspas de limão (misture bem até que tudo 
fique incorporado)
3. Passe os pedaços de filete pela farinha. Com as tirinhas já com 
a farinha, jogue-as uma a uma no prato de ovo batido e depois pela 
mistura de pão ralado deixando-os ficar bem cobertos.
4. Coloque as tirinhas empanadas num tabuleiro que vá ao forno e 
forrado de papel vegetal e leve-os ao forno pré-aquecido a 200ºC 
até ficarem dourados, tendo o cuidado de os virar para que fiquem 
crocantes de ambos os lados.
5. Depois disso é só retirar e servir em um prato os Fish Sticks 
e adicionar pedaços de limão e molho tártaro para acompanhar.

Fish Sticks 

Esta receita, além de 
ser saudável porque é 

assado, o peixe fica muito 
saboroso! A casquinha fica 
crocante e ajuda a manter 

a umidade interna. 

no Forno
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Pirarucu

Características: O peixe Pirarucu é o maior peixe de escamas de água 
doce do Brasil e um dos maiores do mundo. Possui corpo em forma cilíndrica, 
cabeça achatada e mandíbulas salientes. Seus olhos são amarelados e de pupila 
azulada, um tanto salientes. Sua coloração é marrom-esverdeada, escura no 
dorso a avermelhada nos flancos, sendo a intensidade variável de acordo com o 
tamanho do individuo e com o tipo de água em que vive. Pode viver mais de 18 
anos. Devido à sua excelente carne, é considerado “o Bacalhau Brasileiro”. Pode 
atingir comprimento máximo de 2,10 m e 200 Kg de peso.
Alimentação: O pirarucu é capaz de engolir qualquer coisa: caramujos, 
tartarugas, cobras, seixos, areia, lodo. Sua dieta é composta basicamente por 
outros peixes de água doce, de menores dimensões.
Onde encontrar: Habitam águas de lagos e rios, claras, brancas e 
escuras, levemente alcalinas, com temperatura que variam de 24° a 37°C, ricas 
em vegetação, geralmente da Bacia Amazônia. Mesmo vivendo em águas pobre 
em oxigênio, isso não é um problema para o pirarucu, pois ele possui uma bexiga 
natatória que pode funcionar como um pulmão, permitindo-lhe subir á superfície e 
respirar diretamente o oxigênio do ar.
Dica para pescar: Uma das formas mais eficazes de pescar pirarucu é 
usar iscas naturais e pescar visualmente. Como eles são grandes, a visualização 
deles é bem fácil, principalmente quando sobem para tomar ar. Você pode utilizar 
iscas artificiais, porém o sucesso da sua pesca vai ser bem esporádico. Prefira 
iscas com anzóis circulares, pois esses seguram com mais firmeza e aguentam 
mais o peso do pirarucu. Arremesse a isca com no máximo 1 metro de distância do 
peixe e no mínimo meio metro.

 

Principais espécies esportivas de rios, lagos e 
represas brasileiras
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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 Tambaqui é um peixe com escamas, com coloração 
geralmente parda na metade superior e prata na inferior, podendo variar para mais 
clara e mais escura. Possui nadadeira adiposa curta, com raios na extremidade, 
dentes molariformes e rastros branquiais longos e numerosos. Peixe muito forte e 
robusto . Ele pode atingir até 90cm de comprimento total e antigamente chegava a 
pesar mais de 45kg.
Alimentação: É um peixe omnívoro, com preferência por sementes de 
castanheiras e de palmeiras. Alimenta-se também de plâncton, frutas, insetos 
aquáticos, caracóis, sementes e grãos de cereais, pequenos peixes, folhas e brotos 
de plantas aquáticas. Na época de desova não se alimentam, vivendo da gordura que 
acumularam durante a época cheia
Onde encontrar:  O Tambaqui habita matas inundadas. Sua espécie é 
distribuída na região Norte, além dos Estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, 
Minas Gerais e Paraná.
Dica para pescar: Para fisgar os tambaquis, o arremesso deve ser 
feito preferencialmente no meio do lago, podendo variar o trabalho da isca entre 
recolhimento contínuo e paradas com toques de ponta de vara. O que obteve mais 
sucesso com este peixe foi recolher a artificial de forma contínua, numa velocidade 
bem lenta, quase parando. Um arremesso paralelo à margem e recolhimento de forma 
contínua, com velocidade média,  nem muito lenta e nem muito rápida, poderá render 
bons resultados.  

Tambaqui
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Camping
Barraca Sumax - BAR4P-2

Tamanho: 200cm x 200xm x 135cm
Barraca para 4 pessoas 

Teto duplo
Impermeavel

Material: Poliester

SACO-1

Sacos de Dormir da Sumax

Para ter deliciosas e confortáveis noites de sonho durante acampamentos ou qualquer 
aventura fora de casa, os sacos de dormir da SUMAX são excelentes.

Eles vêm com bolsa de transporte compactadora que reduz o volume do saco quando 
fechado em até 40%. Tecido exterior reforçado tipo rip-stop (anti-rasgo), tecnologia que 

evita no caso de haver algum rasgo, que o mesmo aumente de tamanho.

Tamanho: 220cm x 80cm x 50cm
Exterior: Poliester 240T
Relleno: 2X175G/M² 3D Fobra Hueca
Peso: 1.8 Kg
Temp: -15C° -5C° +10C°

SACO-3

Tamanho: 215cm x 80cm x 50cm
Exterior: Poliester 210T
Relleno: 300G/M² 3D Fobra Hueca
Peso: 1.5 Kg
Temp: -5C° +10C° +25C°
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Você encontra produtos de Camping como Barracas, Colchões 
Infláveis, Lanternas, Cadeiras e muito mais com os melhores preços e 

condições nas nossas lojas parceiras.

Fogareiro a Gás Portátil FOG-1/2

     Fogareiro portátil 
a gás butano,  

produzido com 
materiais de alta 

qualidade e longa 
durabilidade é ideal para 

atividades ao ar livre.
A lanterna de cabeça 
LED-1 possuí dois 
modos de iluminação 
independentes 
destinadas as mais 
extremas atividades, 
desde as mais rápidas 
até as de longa duração.

Lanterna de Cabeça 
LED-1

Dobravel - facilita 
o transporte. 
Material de Tecido 
Oxford. Proporciona 
durabilidade, lavavel, 
e costura super 
resistente.

Cadeira 3

Colchão Inflável Intex 68758

Colchão fabricado em vinil de alta 
resistência e qualidade. Coberto de veludo 
nas partes de contato, muito confortável. 
Pode utilizar no Camping ou como cama 
extra em casa. Válvulas duplas de 
escape para desinflar com rapidez. 
Fácil de guardar.  
Medidas do colchão inflado: 
137 cm x 191 cm x 22 cm. 
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Modelo: Bote

Referencia: DJU-158
Tamanho: 1,58m

Modelo: Bote

Referencia: SD-380
Peso: 78 kg
Motor máximo: 20 HP
Tamanho: Externo: 3,80m x 1,70m
                 Interno: 2,63m x 0,80m

Modelo: Bote
Referencia: SA-380
Peso: 76 kg
Motor máximo: 20 HP
Tamanho: Externo: 3,80m x 1,68m
                 Interno: 2,55m x 0,80 m

Modelo: Bote

Referencia: DSF-420
Peso: 180 kg
Motor máximo: 40 HP
Tamanho: Externo: 4,20m x 4,12m
                 Interno: 2,00m x 1,08m

Referencia: BA-1P
Peso: 15 kg
Tamanho: 2,60m x 1,20m

Modelo: Banana Boat

Referencia: BA-2P
Peso: 18 kg
Tamanho: 3,35m x 1,20m

Referencia: BA-3P
Peso: 20 kg
Tamanho: 3,65m x 1,20m

Referencia: BA-5P
Peso: 25 kg
Tamanho: 4,95m x 1,20m

/ 727 kg

/ 1050 kg

       Pura Energia     19    

Coleção de botes inflaveis Sumax

Referencia: SK-1
Peso: 18 kg
Tamanho: 3,00m x 0,89m

Referencia: SK-2
Peso: 23 kg
Tamanho: 3,80m x 0,89m

Modelo: Kayak

Referencia: DM-147
Peso: 9 kg
Tamanho: 1,47m x 1,50m

Modelo: Barco

/ 150 kg

Como guardar seu bote inflavel no inverno
 Guardá-lo cheio ou esvaziá-lo completamente?

Guardar seu barco desinflado 
Se você enrola o seu barco inflavel para o inverno, assegura-se de mantê-lo fora 
do chão da sua garagem. É que um rato que você não sabia que tinha poderia 
criar buracos nele e torná-lo num ninho. Assegura-se de que o seu barco inflável 
está limpo e seco antes de enrolá-lo e colocá-lo em seu saco por vários meses. 
Se não é limpo e seco, você terá uma experiência científica em suas mãos 
quando você desenrolá-lo na primavera. A água do oceano, rio ou lago tem micro-
organismos em que amam lugares úmidos e escuros. 

Guardar seu barco inflado
Se você decide deixar o seu barco inflável inflado no inverno, é melhor estar 
preparado para inflar-lo de vez em quando com sua bomba de pé. Mantenha-o 
cheio e firme para evitar problemas.

Referencia: DSK-380
Peso: 22 kg
Tamanho: 3,80m x 0,89m

Modelo: Barco

/ 210 kg



Camping

    20   www.pescacenter.net

A Intex é uma empresa de produtos infláveis 
de alto grau de vinil. A popularidade e 
notoriedade que a empresa Intex atingiu 
nos mercados internacionais deu origem 
a uma categoria específica de piscinas, 

a de prefabricadas de superfície. Tratam-se de piscinas exclusivas, muito económicas e de fácil 
instalação, o que faz com que a Intex seja líder neste segmento de mercado.

Piscina #28234

Inclui: 
- Bomba Filtrante 110v 
(filtra 3.785 litros / hora)
- filtro para a bomba
- capa para proteção
- piso para proteção
- DVD com instruções
- escada
- adesivo de reparo

Medidas: 457 cm (diâmetro) x 107 cm (altura)
Capacidade para 14.614 litros

Piscina #58981
Medidas: 300cm x 200cm x 75cm
Capacidade para 3.834 litros

A Piscina tem paredes laterais 
triplamente fortes com três 
camadas para resistência e 
durabilidade extra, uma válvula de 
escoamento funcional conectada 
a mangueira de jardim para que a água seja 
escoada para longe da piscina ou área da casa.

Refil Cartucho Bombas 
filtrantes Intex Modelo A

Bomba Filtrante Intex para Piscina 
Estrutural ou Inflável -  58603

Bomba filtrante Intex ideal 
para piscinas estruturais 
ou alto-sustentáveis. Usa 
elemento filtrante "A", o 
modelo mais encontrado no 
mercado.

Medidas do Refil: 
20cm (altura)
10,5cm (diâmetro)
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Coleccção de Buff / Bones

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

KSA585-16KSA585-12

KSA585-14KSA585-13KSA585-15

KSA585-11

KSA585-19

KSA585-18KSA585-17

KSA585-4KSA585-1

SB-1602

SB-1302

SB-1306

SB-1304

SB-1303

Os Bonés Sumax contam 
com UV Care, que protege 
contra Raios Ultravioletas, 
além do conforto os bonés 
tem um diferencial no 
desenho.
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Bicicletas

Esporte Infantil: Ciclismo para crianças
Montar numa bicicleta é divertido e saudável para as crianças

O ciclismo oferece muitos benefícios educativos para as crianças, tanto a nível 
motor, como cognitivo e afetivo-social:

- Aumenta a resistência. 
- Potencializa a velocidade e a 
agilidade. 
- Estimula e melhora a coordenação e 
o equilíbrio.
- Favorece desenvolvimento 
intelectual. 
- Cria uma consciência ecológica. As 
crianças aprendem a utilizar a bicicleta 
como meio de transporte. 
- Aumenta a autoestima.
- Cria hábitos saudáveis para o corpo: 
melhora as articulações, reforça o 

sistema imunológico, aumenta a 
capacidade respiratória, melhora o 
sistema circulatório, previne dores 
nas costas, fortalece os ossos, 
combate a obesidade infantil, reduz 
a quantidade de gordura corporal, 
favorece o fluxo de sangue, aumenta 
o cálcio dos ossos, etc.
- Reduz a ansiedade e o estresse e 
eleva o estado de espírito. 
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Campainhas de Bicicleta para Criança
Campainha de Bicicleta para Criança de alta qualidad

Campainhas Infantil - ABH-011

As campainhas ABH-011 foram desenvolvida 
pensando na segurança das suas crianças. 
Confeccionada com borracha resistente, 
tem a bomba em formato de animais e é 
adaptável ao guidão.

Campainha Infantil - ABB-011

Campainha em formato de 
bola de futebol, concebido 
para assinalar a presença da 
criança de forma divertida.

ABH-021

ABH-031

Diversão garantida 
com a campainha 
corneta. Ideal para tornar a bicicleta 
das suas crianças mais bonita e 
divertida.

Capacete Infantil - WHM-191

Proteja seu jovem ciclista com o 
capacete infantil da SKorpion
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Bicicletas

Capacetes de Skorpion: 
Segurança, leveza e design ideal para uma 

melhor performance
WHM-091

WHM-032

WHM-161

WHM-171

Como escolher um capacete para a bicicleta

1. Deve ser muito leve e aerodinâmico.
2. Deve ter aberturas suficientes para oferecer uma excelente ventilação.
3. Deve ter um sistema de ajuste na parte traseira para que se adapte perfeitamente à sua cabeça, 
aumentando assim o conforto e segurança.
4. As almofadas devem ser laváveis e confortáveis.
5. É preferível que inclua uma viseira desmontável.
6. Meça a circunferência da sua cabeça com uma fita métrica para escolher o Tamanho do capacete.

WHM-141

WHM-181

WHM-151

CAPACETES DE CICLISMO
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Alimentação Ideal para 
Ciclistas

O principal objetivo para 
ciclistas é armazenar energia 
no músculo. Portanto, deve-
se aumentar os carboidratos 
na dieta. Os alimentos ricos 

em proteínas (carnes, frango, 
ovos, queijos, leite, etc.) devem 

ser ingeridos em menores 
proporções, já que a maior 
fonte de energia deve ser 

proveniente dos carboidratos. 
Caprichar na hidratação é 
também fundamental para 
a performance. Na refeição 
pós-treino é importante dar 

prioridade aos carboidratos de 
alto índice glicêmico como pão, 

batata, macarrão, arroz. Isso 
ajudará na construção muscular 
e inibirá a destruição da massa 
magra. A falta de glicogênio é 
a principal causa de queda de 

performance e exaustão durante 
exercícios físicos.

Espaguete 
com 

Almondegas

Ingredientes

- 300g de carne moída
- 1 cebola picada
- 1 ovo batido
- 500 ml de salsa picada
- Sal a gosto

- 5 colheres (sopa) de farinha de rosca
- 1 lata de molho de tomate
- 1 xícara (chá) de água
- 500g de espaguete cozido al dente

Modo de Preparo

1. Preaqueça o forno em temperatura alta (200ºC).
2. Em um recipiente, ponha a carne moída, a cebola, o ovo, a salsa, 
o sal e a farinha de rosca. Misture bem até formar uma massa. 
3. Modele almôndegas e coloque numa assadeira.
4. Leve ao forno e asse por 20-25 minutos, ou até ficarem bem 
cozidas no centro. 
5. Em uma panela, ponha o molho de tomate e a água. Leve ao fogo 
e deixe ferver. Adicione as almôndegas cozidas e cozinhe por 10 
minutos.
6. Sirva sobre o espaguete.
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Faróis para bicicleta
Encontre o modelo ideal para você

AFL-301

AFL-261

ARL-221

AFL-281

CREE LED USBLíTIO
ALçA DE 
SILICONE

RESISTENTE 
á áGUAALUMíNIO

CREE LED USBLíTIO RESISTENTE 
á áGUA

FáCIL 
MONTAGEM 

SUPER 
LED USBLíTIO RESISTENTE 

á áGUA
ALçA DE 
SILICONE

CREED LED USB RESISTENTE 
á áGUA

ALçA DE 
SILICONE LíTIO

Bicicletas
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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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É nosso compromiso oferecer os melhores produtos aos nossos 
clientes! Confira nossa seleção de TOP 10 de 2017. Os produtos 

indispensável para as suas próximas aventuras.

TOP PICKS
2017

1

3

5

10

     PROTECTOR DE CARRETILHA SUMAX
Protetor de carretilha Sumax perfil alto em Neoprene.
Garanta já o seu e mantenha seu equipamento 
protegido.

     CAPA DE CHUVA - DC-13
As capas de chuva Sumax feitas em 100% nylon. 
Leve, resistente e de fácil secagem com bolsos e 
malha quebra vento ideal para chuva e dias frios.

     GAFF Telescopic Sumax
Projeto retrátil, é conveniente para transportar. Soft 
EVA alça permite para o aperto confortável.

1

2

3

4

5

     KIT ISCA SUMAX - SKW-08 
- 120 pcs
- 12 Cores variadas
- Tamanho: 8cm
- Peso: 4,2g

     MOLINETE SALMINUS
A série SUMAX Salminus veio para revolucionar o 
mundo do pescador. Combinando sua tecnología 
avançada com um design altamente ergonômico e 
estético, Salminus oferece uma estatística notável e 
inovadora.

8

9
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6

7

8

9

10

2

4

6

7

     COMBO AKITA
As varas Sumax tem o blank mais fino com 
excelente sensação, equilíbrio e manuseio para 
uma experiência de pesca emocionante.

     LINHA STRONG PRO X8
A Multi filamento Strong Pro X8 usa a fibra HPPE 
o que garante uma grande resistência com pouco 
diâmetro, alem disso ela é uma linha muito macia o 
que facilita muito na hora de fazer o nó.

     BERMUDA DE CICLISMO - WBW-011
A Bermuda De Compressão Skorpion traz costura 
especial para conforto e resistência, recortes 
anatômicos, tecido antimicrobiano e pernas sem 
elásticos. Ideal para um melhor rendimento

     CAPACETE DE CICLISMO - WHM-181
Segurança, leveza e design ideal para a melhor 
performance

     LUVA SUMAX- LUVA2
Luva para proteção com alta resistência a cortes, 
contra agentes mecânicos. Flexibilidade e 
sensibilidade – Bom nível de tato.
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Nunca Mais 
Se Perca!

Camping pode ser uma ótima maneira de passar um fim de semana, 
ou algumas semanas. A sensação do vento, a sensação de natureza, 

e as belas paisagens ao seu redor. Passando alguns dias de 
comunhão com a natureza pode ser uma ótima experiência, mais 

encontrar-se perdido na floresta pode tornar-se em uma experiência 
que você não estava procurando.
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Métodos de orientação 
sem bússola

Neste artigo, explicaremos como se orientar sem bússola pelos 
métodos mais populares: orientação pela sombra, orientação pelo 

relógio e orientação pelas estrelas. 

Se por acaso você se perder, e não 
souber o caminho de volta, não 
perca a calma, o que fará que você 
ande ou corra sem uma direção 
correta, prejudicando ainda mais 
sua situação. A diferença entre a 

vida e a morte é o seu preparo. 
Mantendo a calma, você poderá 
tomar as melhores decisões para 
a sua sobrevivência. Para quem 
gosta de mato, as dicas abaixo 
são imprescindíveis.

Orientação pela sombre
Crave uma vara no chão. Marque o ponto inicial aonde fica a sombra da ponta 
da vara. Espere 15 minutos e marque o segundo ponto. Em qualquer lugar 
do mundo e a qualquer hora do dia, a primeira marca fica sempre a oeste 
e a segunda marca fica sempre para leste. Após traçar uma linha reta entre 

Marque o 
ponto inicial 
aonde fica a 
sombra da 
ponta da vara. 
Espere 15 
minutos.

Marque o 
segundo ponto. 
A primeira marca 
fica oeste e a 
segunda marca 
fica leste.

os pontos 
leste-oeste, 
basta traçar 
uma linha 
perperdicular à 
linha anterior, 
que indicará, 
aproxima-
damente, a 
direção 
norte-sul.
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Orientação pelo relógio
Este método varia de acordo com sua 
localização no mundo. Abaixo da linha do 
Equador, você deverá apontar o mostrador 
das 12 horas para o sol. A bissetriz do ângulo 
formado entre o mostrador das 12 horas e 
o ponteiro das horas é, aproximadamente, 
aonde fica o norte. Note que você deverá 
realizar a bissetriz  com o menor ângulo 
formado entre o ponteiro das horas e o 
mostrador das 12 horas. No caso de usar um 
relógio digital, o problema poderá ser resolvido 
desenhando um relógio no chão. No caso do 
horário de verão, dê os devidos descontos 
para o horário normal.
Este método traz resultados aproximados, 
podendo sofrer variações dependendo a 
época do ano.

Atmosfera Sulista

Horário de 
inverno

Horário de 
verão

Orientação pelas estrelas
Cruzeiro do Sul
No hemisfério sul, você poderá 
facilmente ter uma ideia aproximada 
de onde fica o sul. Se você se perder 
à noite, poderá orientar-se pela 
constelação Cruzeiro do Sul. Este 
grupo de quatro estrelas tem a forma 
de uma cruz. As duas estrelas que 
formam o eixo maior são chamadas 
de pontas. Trace uma reta imaginária 
entre as duas pontas e a prolongue 
na direção do chão, quatro vezes e 
meia a distância que separa das duas 
pontas. Desta forma você obterá a 
direção sul. 
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NovoS 
2
0
17

ProdutoS
umax é uma companhia que investe no mercado 
de pesca e camping a 15 anos.  Por estar sempre 
cumprindo com os deveres da pesca, criaram todas 
as inovações em produtos para a melhora de sua 

pescaria, garantindo uma pescaria de qualidade e muito 
prazer. A Sumax trabalha com pescadores profissionais 
que estão no ramo da pesca a mais de 20 anos. Sempre 
testando tudo o que lança ante de colocar no mercado, o 
material da Sumax se destaca no ramo da pesca. A marca 
vem crescendo neste  mercado, os produtos Sumax tem 
atingido com satisfação todos os seus clientes sem deixar a 
desejar. Sua satisfação é a missão da Sumax.

Não deixe de acompanhar os mais novos lançamentos da Sumax

S
Bolsa com rodas com grande 
capacidade de carga, desenvolvida 
para transportar Stand-up com 
facilidade. Ela tem um bolso grande 
principal e um menor na parte 
frontal para os acessórios como 
remo, bomba entre outros.
Possui zíper reforçados  e duplos 
possibilitando o fechamento com 
cadeados. Também possui alças 
laterais e uma alça na parte 
superior facilitando muito o seu 
transporte, além disso ela possui 
alças na sua parte traseira igual 
uma mochila convencional, dando 
ao usuário mais uma opção de 
transporta-la.

Altura: 1,0 mts
largura: 0,50 mts
comprimento: 0,40 mts

Carretilha Sumax Strike

A carretilha Strike é confeccionada com 
chassi totalmente usinado a partir de um bloco 
de alumínio. Seu carretel e tampas laterais 
são em alumíno aeronautico. O modelo é 
totalmente anodizado para você enfrentar 
qualquer pescaria em água-salgada. Dentro 
deste poderoso chassi estão engrenagens 
precisas fabricadas em aço inoxidável, 
usinadas e aliviadas para redução de peso. 
O duplo anti-reverso auxiliar, o sistema de 
freio é extramente forte. Para completar, a 
Strike conta com manivela e grip em alumínio 
super balanceado, ideal para trabalhos de 
Metais Jigs e na briga com grande exemplares 
na pesca de corrico ou iscas naturais.
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Carretilha Sumax Mini ocean

Uma carretilha ultra light, muito compacta e leve, 
ideal para pescarias leves.
Rolamentos: 2
Gear Ratio: 3.8:1
Freio Maximo: 7 lbs
Peso: 140g
Capacidade da Linha: 0.30mm / 90m

vara Sumax - Command
Vara Command Sumax Fishing, 
destaque desta vara é seu 
peso leve e o seu blank em IM8 
QX48TON, super  resistente e 
leve ao mesmo tempo. Seus 
passadores em cerâmicas são 
de alta qualidade e o seu design 
facilita muito os arremessos. O 
Reel seat tem abertura que permite 
o contato com o blank, aumentando 
muito a sensibilidade, o que facilita 
muito o uso de jigs. Seu cabo é 
revestido em Eva que proporciona 
muito conforto e tem acabamento 
em cortiça, o que dá um toque 
especial em seu desenho.

Porta varas Sumax rtI-rH01
Agora ficou mais fácil guardar suas varas com 
proteção, com porta varas Sumax RTI-RH01 
você terá toda proteção garantida.
Espaço para 6 varas.

Soft Jerk Sumax - SKF-24P

O soft Jerk Sumax SKF-24P vem equipado 
com olhos 3d de incrível realismo. Em seu 
interior possui uma pequena manta refletiva 
que imita as entranhas de um peixe, além de 
refletir a luz, tornando assim mais um atrativo 
para os predadores.Fabrica com silicone de alta 
qualidade que proporciona grande elasticidade e 
durabilidade. Seu design permite que ela tenha 
uma ação muito realista, aliada aos seu incrível 
acabamento realista. Esta isca é ideal para 
atrair os peixes predadores de varias espécies e 
garantir muita diversão em sua pescaria.

- 24 pcs
- 6 cores variadas
- Tamanho: 11,5 cm
- Peso: 5,3 g



Acessorios

      36   www.pescacenter.net

Bicheiro de pesca telescópico Sumax 
PYA-GS03

Extensível de 25cm 
para 60cm

Balança de 26lbs

Extensível de 40cm 
para 102cm

Cabo em eva anti-
derrapante

Alicate Sumax
SU-31

Balança para até 13kg

Alicate Sumax
SU-36

Balança para até 18kg

Lembre-se, use estes equipamentos com 
consciência, usando-o sempre em locais que 
não provoque grandes ferimentos nos peixes.

Utilizar alicate de contenção, tipo “boga 
grip”, ou bicheiro, prendendo o peixe 
pela boca. Isso evita maiores danos 
tanto ao peixe quanto ao pescador. 
Quando usar bicheiro, colocá-lo na 
parte inferior da boca, de dentro para 
fora. Ao usar alicates e bicheiros, tome 
cuidado para não furar ou expremer a 
língua e as guelras dos peixes.
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Bolsas de Pesca SUMAX, um ótimo 
equipamento para sua pescaria!

Bolsa Sumax SM-1616

Uma bolsa desenvolvida para pesca 
de Fly, com acabamento premium 
e compartimentos desenvolvidos 
especialmente para facilitar sua pescaria.

Diversos compartimentos
Alças para fixar ao corpo
Acompanha 2 estojos para 
iscas e acessórios

Todas as Bolsas 
da Sumax foram 
desenvolvidas 
e projetadas 
especialmente 
para uso por 
pescadores, com 
ou sem estojos.
São resistentes, 
disponiveis 
em diferentes 
tamanhos e 
modelos variados, 
especialmente 
selecionadas 
para proporcionar 
eficiência e 
conforto no 
transporte e 
armazenamento 
de seus materiais 
de pesca.

Bolsa Sumax SM-1601

Material: Waterproof Oxford
Tamanho: 23x18x4
Ergonomicamente projetado 
para maior conforto
Compacto e prático
Muitifuncional

Bolsa Sumax SM-1679

Material: PP de alta qualidade
Pequenos compartimentos para 
acessórios
Duas partes separadas
Pode ser usado como bolsa e 
como cadeira

Bolsa Sumax SM-1620

- Bolsa com alças de espuma para fácil transporte e conforto
- Fundo rígido anti-derrapante e totalmente a prova de umidades 
e fácil de limpar
- Compartimentos adequados nas medidas ideais para 
armazenamento
- 5 bolsos externos com zíper + 1 bolso externo aberto para 
acessórios + 1 Abertura estilo rede na lateral

Bicheiro de pesca 
telescópico Sumax 
PYA-GS04
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Pesque e Solte 
Aprenda e Practique
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Uma das melhores coisas que você pode fazer para garantir que a 
pesca permanecerá ótima em seu lago favorito é liberar o peixe que 
você capturou. Infelizmente, não basta apenas "atirar o peixe de volta" 
depois da captura. Muitos peixes que são liberados morrem mais tarde 
devido a uma série de razões. Neste artigo explicaremos a maneira 
correta de practicar o pesque e solte, e dizer-lhe o que pode fazer para 
evitar involuntariamente matar um peixe.
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Pesque e solte, Como o próprio 
nome diz, é o ato de pescar o peixe, 
admirá-lo, fotografá-lo e devolvê-
lo à água em perfeitas condições 
de sobrevivência. Mas, para que o 
sistema de pescar e soltar funcione 
é importante fazer essa devolução 
de modo correto, de tal forma que o 
peixe possa sobreviver e continuar 
e se desenvolver. Algums dos passos 
mais importantes que um pescador 
pode tomar para garantir uma 
devolução bem sucedida são: 

Equipamentos
Observar que o equipamento 

utilizado seja condizente com o peixe pretendido. Uma linha muito fina pode 
fazer com que a briga demore demais, cansando o peixe além de capacidade de 
resistência e, isso pode ocasionar sua morte.

Anzol
A utilização de anzóis circulares causa menos lesões e aumenta a eficácia 
da fisgada. Em algumas pescarias é comum cortar a linha para liberação do 
peixe. Nesta situação, é recomendado o uso de anzol feito com material de 
rápida corrosão, para que em poucos dias se solte da boca do peixe. Não se 
deve cortar a linha próximo ao anzol, pois um pequeno pedaço de linha é 
pouco flexível e poderá perfurar o estômago do peixe se ele vier a engolir 

o anzol; 50 cm são suficientes para manter a flexibilidade da linha. Se 
o anzol o a garateia estiver difícil de remover com a mão, use 

um alicate de bico comprido ou outra ferramenta 
de remoção de anzol. Retire o anzol através do rasgo 
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original. Tente pescar 
com anzóis barbless, eles 
são mais fáceis de serem 
removidos e causam menos 
danos físicos ao peixe, e ao 
pescador.

Passaguá 
O ideal é não usar nenhum 
equipamento para retirar 
o peixe da água. Se fosse 
possível, só manusear os 
peixes com as mãos. Molhe 
as mãos ou as luvas antes 
de manusear o peixe. Tome 
cuidado para não ferir os 
olhos ou guelras. Colocar 
o peixe em uma toalha 
molhada ajudará a manter 
a mucosa de proteção. 
Cuide do peixe em todos os 
momentos que antecedam 
a soltura, se você deixar 

o peixe cair, as 
chances dele se 
ferir e morrer 
aumentarão 
em muito. Mais, 
si o pescador 
precisa usar o 
recurso de um 
equipamento, é 

melhor saber sobre os como 
usarlo corretamente. 
O uso do passaguá é prático 
e eficiente, dá bastante 
segurança ao pescador. Por 
outro lado, o contato do peixe 
com a rede é prejudicial 
retirando boa parte de sua 
mucosa e até algumas 
escamas, diminuindo 
a resistência e 
facilitando infecções 
por virus e bactérias. 
Caso queira pesar 
o peixe, o alicate 
com balança preso 
ao passaguá com 
o peixe,  depois 
desconte o peso do 
passaguá vazio. Você 
vai saber o peso 
do seu peixe, sem 
machucá-lo. 

Tempo fora d'água
Quanto menor for o 
tempo de permanência 
do peixe fora da água, 
maior será a garantia de 
sua sobrevivência. Não 
há regra básica para cada 
espécie, pois depende 
de vários fatores, como 
tempo de briga e estado 
de cada peixe. O que se 
percebe é que as espécies 
de escama possuem bem 
menos resistência que as 
espécies de couro. Peixes 
que vivem em águas mais 
rápidas e oxigenadas, 
normalmente possuem 
menor resistência

Lester - Consultor Sumax

Marcelinho - Consultor Sumax

Claudio - Distribuidor Exclusivo
Sumax Argentina
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fora da água que os de outros ambientes. 
No entanto, o tempo que se pode manter 
um peixe fora da água é suficiente para 
retirar o anzol, admirá-lo e fotografá-lo, 
antes da soltura.

Soltura
É importante não jogar o peixe na água. 
Cansado e desorientado se torna uma presa 
fácil para outras espécies predadoras. Colocar 
o peixe na água, apoiando-o com as mãos por 
baixo do corpo para que se recupere lentamente 
e só saia quando estiver em condições e por conta 
própria é o mais recomendado. Suas chances de 
defesa aumentam muito.

Local
Deve-se procurar soltar o peixe na mesma região 
de sua captura, principalmente a espécies que são 
moradoras de uma região. Em águas rápidas, se for 
possível, deve-se soltá-lo em um remanso para não 
obrigá-lo a brigar com a correnteza ainda cansado.

Posição
Evite segurar o peixe na posição vertical, ao inspecioná-
lo ou ao fotografá-lo. Os órgãos internos serão deslocados 
e o estresse será aumentado nessa posição que não 
é natural. Peixes maiores nunca deverão içados ou mantidos 
somente pelo maxilar inferior, seja pela mão do pescador ou 
pelo uso de alguma ferramenta. Peixes maiores, especialmente 
os robalos, poderão ter rompimento no tecido cartilaginoso e dos ligamentos que 
ligam a cabeça ao corpo e morrerão de forma lenta por inanição, já que esses 
ligamentos são extremamente necessários para a ação de engolir durante a 
alimentação.

A filosofia do Pesque e Solte está no ato de pescar o peixe, admirá-lo, 
fotografá-lo e devolve-lo à água em perfeitas condições de sobrevivência. 
Um ótimo e inteligente conceito a ser seguido. Se pensarmos desta forma 
haverá peixes para a nossa diversão a de nossos filhos, netos e gerações 

futuras amigos. A ideia não é radicalizar e soltar tudo o que se pesca, mas 
pescar com consciência pensando em um futuro melhor para todos. O ideal 

é multiplicar este conceito da pesca esportiva para que todos possamos 
ajudar para um futuro ainda melhor.
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