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Melhores Destinos 
Para Trekking 

Na América do Sul

Acesse algumas das melhores 
paisagens inexploradas do mundo
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Condoriri >> Bolivia
Departamento de La Paz

MaChu
PiCChu

>> Perú
Departamento de Curzco

Salto Ángel 
>> Venezuela, Bolivar

ChaPada diaMantina
>> Brasil, Bahia

el Chaltén
>> Argentina, Santa Cruz

Localizada na Bolívia, esse é um daqueles 
trekkings que que vai te deixar 100% realizado.
Iniciamos nossa caminhada no povoado de 
Tuni, depois de algumas horas de caminha 
instalamos nosso acampamento as margens 
da Laguna Chiarkhota. Durante o trekking, 
é possível ascender montanhas com mais 
de 5000 metros como o Pico Áustria e ainda 
praticar técnicas de escalada em gelo em um 
lindo glaciar. Local perfeito também para 
quem quer praticar e se aclimatar para 
grandes empreitadas.

torreS de Paine
>> Chile, Última Esperanza

O circuito del Paine é um dos mais 
conhecidos e procurados do mundo por 
conta da beleza de suas paisagens. 
Localizada na Patagônia chilena, como as 
famosas torres de granito e lagos de cores 
intensas e profundas. O circuito é divido em 
dois: “W” — com cerca de 60km, que pode 
ser percorrido em 4 ou 5 dias e é indicado 
para aventureiros inexperientes.
Já o circuito “O” é considerado mais 
completo, por englobar o “W” e mais 70Km 
(totalizando 130km de caminhada), podendo 
durar até 8 dias.

Quase 1km de queda. Para ser mais preciso, 
979 metros (dos quais 808 ininterruptos). 
Essa é a altura do Salto Ángel, o maior 
salto do mundo. Um destino de aventura 
da América do Sul inesquecível e ainda 
mais desejável para praticantes de rapel. 
Se é o seu caso, saiba que Salto Ángel é 
considerado o mais inóspito rapel do planeta.

A Chapada Diamantina é uma região 
de serras, situada no centro da Bahia, 
onde nascem quase todos os rios das 
bacias do Paraguaçu, do Jacuípe e 
do Rio de Contas. Essas correntes de 
águas brotam nos cumes e deslizam pelo 
relevo em belos regatos, despencam 
em borbulhantes cachoeiras e formam 
transparentes piscinas naturais.

Localizada dentro de um parque 
nacional, o pequeno vilarejo 
de El Chaltén, na Argentina, 
atrai apaixonados por trekking, 
montanhismo e natureza. 
Pessoas  de diversas partes do 
mundo se aventuram pelas suas  
fantásticas trilhas.

Peru, com a sua geografia impressionante, 
tem alguns dos circuitos mais impressionantes 
de trekking. Estes ocorrem principalmente em 
torno dos picos nevados dos Andes. Além das 
paisagens coloridas que encontram caminhar 
pelas montanhas, podemos descobrir a beleza 
mística de achado arqueológico em-lo e 
admirar a riqueza de trilhas deixadas por 
seus antepassados.
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PESCA Vara Samurai

Nano Carbon Tube Technology,  manipula o grafite em 1 nível anatômico 
para obter uma resistência de 2.5 vezes maior que as varas de grafite 
regular. Agora você pode contar que a sua vara suporta impacto que 

outras varas não iriam aguentar.

HM85
HM45

HM45

HM60

Nano 
especial

REEL SEAT FUJI, maior resistência, conforto , segurança e precisão de arremesso.
Passadores Tangle Free Fuji
– Emprego de passadores menores e mais leves
 – Maior sensibilidade
 – Maior poder de haste
 – Melhor equilíbrio de vara
 – Maior precisão
 – Redução de torção da linha
 – Redução do emaranhamento da linha

Tecnologia Grip Less, contato 
direto com o blank

Linha GTR-300
Linha Monofilamento super soft e macia, sem memoria de alta performance 

ideal para competição

– Bitola: 300 metros
– Tipo: Monofilamento
– Cor: Amarela, branco y laranja
– Uso: Tanto em carretilhas como em molinetes

– Super resistente, super Flexível e impermeável
– Sem memória
– 100% Nylon

SCFB

BGB65-22

SC-300
 Modelo      Tamanho    Peso Isca   Liberagem   Partes    Ação                Peso
SMY-541M
SMY-541Mh       
SMY-541Ml
SMY-581M
SMY-581Mh
SMY-581Ml
SMY-622M
SMY-622Mh
SMY-622Ml

1,62m
1,62m
1,62m
1,74m
1,74m
1,74m
1,86m
1,86m
1,86m

15-40gr
20-60gr
10-30gr
15-40gr
20-60gr
10-30gr
15-40gr
20-60gr
10-30gr

8-17lbs
10-20lbs
6-12lbs
8-17lbs
10-20lbs
6-12lbs
8-17lbs
10-20lbs
6-12lbs

1
1
1
1
1
1
2
2
2

Média
Média Pesada
Média Leve
Moderada
Média Pesada
Média Leve
Moderada
Média Pesada
Média Leve

90gr
90gr
90gr
95gr
95gr
95gr
100gr
100gr
100gr
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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.

- 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

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

16.5lbs/7.5 
kg

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

16.5lbs/7.5 
kg

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

16.5lbs/7.5 
kg

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

16.5lbs/7.5 
kg

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

16.5lbs/7.5 
kg

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

16.5lbs/7.5 
kg



Delicio
so!
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Tilápia Empanada no Coco ao forno
Ingredientes
• 6 filés de tilápia 
• 1/4 xícara de nozes de macadâmia torrados e moídos
• 2/3 xícara de Panko (farinha para empanar janponesa) se não achar use 
farinha de rosca
• 1/4 xícara de coco ralado
• 1 pitada de noz-moscada
• 3 ovos
• Sal 

A tilápia é um peixe de carne branca que absorve 
muito bem sabores. Ela cozinha rapidamente e é 
relativamente fácil de preparar. Esta receita, além 
de não ser frita ela traz a combinação de tilapia e 

coco que é muito especial. 

Preparação
1. Pré-aqueça o forno a 350F/180C.  Unte uma 
assadeira ou spray com óleo de cozinha.
2. Passe sal nos filés de peixe. Num prato fundo, 
misture o panko,  nozes de macadâmia , coco 
ralado, e a noz-moscada. 
3. Em outro prato, mistura os ovos.
4. Mergulhe cada filé de peixe nos ovos, em seguida, 
na mistura de panko.
5. Disponha os filés na assadeira. Asse por uns 25-
30 minutos. Sirva ainda quente, acompanhado com 
seu vegetal favorito.

réplica   perfeita!
Like Frog A isca Like Frog se comporta 

exatamente como um sapo vivo dentro 
da agua. Possui em sua construção 

materiais de alta qualidade que a 
deixam com um corpo macio, ajudando 

em sua flutuabilidade.

Recomendadas para a pesca 
de: Black Bass, Pacú, Traíra e 
Trairão, Tucunaré e outros peixes 
que investem sobre iscas em 
movimento

Marca: Century
Modelo: FG03-55
Ação: Superfície
Peso: 10g
Tamanho: 55mm

Dimensões da Embalagem: 
15,5 x 7 x 2,5 cm
Peso da Embalagem: 25g

FG03-55-02 FG03-55-06

FG03-55-08 FG03-55-30

FG03-55-33 FG03-55-43

FG03-55-51

Por que usar um saco seco?

Se você estiver pescando, 
caiaque ou qualquer 
outro desporto aquático 
ou extremo, um saco 
seco é muito útil para 
conservação de alimentos, 
eletroeletrônicos, roupas, 
telefones celulares e 
câmeras, pois o saco à 
prova de água protegerá os 
objetos dos elementos. Um 
produto deste tipo pode ser 
necessário para o seu dia de 
acampamento e caminhadas.

Saco Seco Sumax

SM-1707 SM-1708 SM-1710
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Black Bass

Características: Black Bass é  um peixe de escamas. A 
variedade introduzida no Brasil é a largemouth bass e o que a 
diferencia das outras espécies é o tamanho da boca, que ultrapassa a 
margem posterior do olho. Embora nos Estados Unidos alcance 10kg, 
no Brasil, esta espécie raramente ultrapassa 3kg. Não possui dentes 
e agarra suas presas com uma espécie de lixa localizada nas partes 
superior e inferior da boca.
Alimentação: Vive próximo de troncos e pedras, predando 
todo tipo de organismo que encontra, como peixes, cobras, sapos, 
aves, insetos e, até mesmo, morcegos. A visão é um sentido muito 
importante para essa espécie.
Onde encontrar: O hábitat do black bass é água parada e de 
boa qualidade. Regiões de clima ameno como nos estados do Rio 
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e do sul do Brasil favorecem 
a criação do peixe. Embora suporte até 32ºC, a faixa ideal para o 
desenvolvimento da espécie é de 15ºC a 16ºC. Áreas sombreadas 
e viveiros com dois a três metros de profundidade oferecem um 
ambiente confortável para a criação.
Dica para pescar: Entre as iscas naturais, as melhores 
são minhoca e lambari. As iscas artificiais podem ser plugs, jigs, 
minhocas, salamandras e spinnerbaits. Após o arremesso, depois 
do conjunto chegar ao fundo, tira-se a folga para mantê-la esticada. 
A partir daí começa o trabalho tradicional com a vara, apontando-a 
para a água e elevando-a lentamente até a altura da nossa testa, e 
deixando-a depois retornar à sua posição inicial, quando se recolhe 
novamente a folga que se formar. 

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 peixe Bicuda é um peixe de escamas, com 
corpo alongado e roliço. Possui boca pontuda e bastante dura, o que 
dificulta a fisgada; nadadeira dorsal localizada na metade posterior do 
corpo. Sua coloração varia de espécie para espécie, normalmente, 
o dorso é cinza com os flancos e o ventre prateados. Os maiores 
exemplares podem atingir cerca de 1m de comprimento total e 6kg de 
peso.
Alimentação: É um peixe piscívoro, que se alimenta de peixes 
menores e crustáceos, atacando suas presas com ímpeto, dando 
saltos sucessivos e acrobáticos, com o corpo todo para fora d'água, 
impulsionado somente pela nadadeira caudal, para evitar que outros 
da mesma espécie roubem sua valiosa presa. 
Onde encontrar:  Peixes pelágicos, vivem na superfície e 
meia água, encontrados em áreas de correnteza ao longo da beira 
e na boca dos rios e igarapés, e nos lagos. Formam cardumes 
pequenos, mas não fazem migrações de desova.
Dica para pescar: Iscas artificiais, como plugs de superfície e 
meia água, colheres e spinners, são as mais utilizadas na captura da 
bicuda, que também ataca iscas naturais, como peixinhos e pedaços 
de peixe. A fricção deve estar bem regulada, porque a bicuda costuma 
levar muita linha quando fisgada. O anzol deve estar bem afiado, 
porque se o peixe não for bem fisgado pode se desvencilhar do anzol 
durante os saltos.

Bicuda
Iscas 
perfeitas 
para 
Black Bass

Century - BMC-130

Storm - Twich Stick

Sumax - Super Jig

Rapala - Strike King Red 
Eye Shad

      Sumax - SKW-15

    Sumax - Get Frog

Iscas 
perfeitas 
para 
Bicuda 

Sumax - Puppy Shad

Sumax - Vazolleri

Sumax - Marvada

Rapala - Rattlin' Minnow 
             Spoon

Rapala - Countdown

Sumax - Buzz Bait
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Camping
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A principal característica da Sumax é a inovação 
e qualidade de nossos produtos. Cadeira 
Mochila produzida pela Sumax, ideal para 

pesca e camping. Por ser dobrável é facilmente 
transportada, sendo também leve e prática.

Cadeira 4 - Sumax

KAYAK CHALLENGER INTEX – 68306
Medida: 351 x 76 x 38cm 

Capacidade para 2 pessoas. Seu inovador desenho favorece o processo de remar. Inclui 
quilha removível, assentos com encosto inflável e ajustáveis, remo de alumínio de 219 
cm, bomba manual e kit de reparação. Peso máximo 160 Kg.
Características:
– Fabricado em material de primeira qualidade e alta resistência.
– 2 câmaras de ar independentes com válvula boston para rápido enchimento/
esvaziamento.
– Assento insuflável ajustável incorporado.
– Inclui quilha de direcionamento.
– Cumpre com Standard ISO 6185-1 e tem o selo TUV GS.
– Espressura do material : 0,75 mm.

Nossa gama de colchões infláveis intex estão fabricados com materiais de primeira qualidade, 
acabados em flocado resistente à água que aportam maior suavida de e conforto. Na estrutura 
interna, poderá encontrar nossa estrutura canelada tradicional WAVE-BEAMTM. Rápido de inflar, 
cômodo, compacto e de fácil transporte e armazenamento.

COLCHÕeS InFLáveIS

Modelo: 68765
Tamanho: 22x152x203cm
Tipo de colchão inflável: Casal

Modelo: 68757
Tamanho: 30x8x30cm
Tipo de colchão inflável: Solteiro

Modelo: 68758
Tamanho: 137x191x22 cm
Tipo de colchão inflável: Casal

Modelo: 68759
Tamanho: 152x203x22cm
Tipo de colchão inflável: Casal
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Se você quer fazer o maior 
sucesso no churrasco, confira 
nossa receita espetinho de 
carne com pêssego. Esta receita 
é muito simples, o segredo está 
em fazer uma boa marinada com 
a carne. 

Camping
EspEtinho dE CarnE 
                         Com pêssEgo

Ingredientes para 8 porções:

Para a marinada:
 • 350 ml de óleo vegetal
 • 150 ml de Molho de soja
 • 100 ml de Suco de limão
 • 60 ml de molho inglês
 • 3 dentes de Alho picados
 • 2 Colheres de sopa de mistura 
de Tomilho, Alecrim e Oréganos

Para o espetinho:
• 1,5 kg de carne de vaca (ou carne de porco)
• 1 Pimentão vermelho
• 1 Pimentão verde
• 3 pêssegos
• Palitos para churrasco

Preparação:

1. Mistura todos os ingredientes para a marinada.
2. Corte a carne em cubos mais ou menos iguais. Não retire toda a gordura da carne para 
dar mais sabor.  Passe as fatias da carne na marinada. Se puder,  marina a sua carne de 
um dia para o outro, quanto mais tempo a carne marinar, mais saborosa ela vai ficar.
3. Corte as pimentãos e os pêssegos as cubos.
4. Coloque um cubo de carne num palito para churrasco, depois um cubo de pimentão 
e um pedaço de pêssego, de novo um cubo de carne e um quadrado de pimentão e 
pêssego. Repita a sequência até esgotar a carne.
5. Aqueça bem a grelha. Depois e só assar na churrasqueira, a meio do tempo deve virar 
os espetinhos de carne para assar de ambos os lados. Pode retirar os espetinhos de 
carne quando eles estiverem bem assados.
6. Sirva acompanhadas com uma boa salada.

Barracas Sumax
Acampar é uma das melhores formas de aproveitar ao máximo o contato 

com a natureza, sendo uma experiência única e que todos deveriam 
experimentar pelo menos uma vez na vida. As novas barracas da Sumax 
permite que você escolha a melhor barraca, seja ela maior, mais leve ou 

mais compacta.

Barraca SY-016 para 6 pessoas

Tamanho: 220 x 400 x 180cm
Material: 180T  polietileno com revestimento 
de alta resistência 
Peso: 4.2kg
Inclui: saco de transporte, varetas

Barraca SY-017 para 6 pessoas

Barraca SY-031 para 2 pessoas

Tamanho: 200 x 250 x 150cm
Peso: 2.7kg
Inclui: saco de transporte, varetas e corda

Tamanho: 240 x 240 x 140cm
Peso: 2.6kg
Inclui: saco de transporte, 
varetas e corda

Barraca SY-A14 para 6 pessoas
Tamanho: 200 x 230 x 140cm
Peso: 4kg
Inclui: saco de transporte, 
varetas e cordaBarraca SY-A05 para 4 pessoas

Tamanho: 200 x 250 x 150cm
Automático com entradas duplas
Peso: 4.8Kg
Inclui: saco de transporte, varetas e corda



Camping
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Coleccção das geladeiras portateis
As geladeiras Sumax são uma forma fácil de conservar alimentos e bebidas.

Podendo aquecer como resfriar, temperatura interna de 5°C a 48°C,
ela pode ser ligada em 12Volts, e com adaptador em 110 ou 220 volts.

Super leve e resistente, fácil transporte.

Código: HE-32L
Litros: 32 litros
Cor: Azul / Preto
Comprimento x largura x altura: 
540mm x 360mm x 450mm

Código: HE-8L
Litros: 8 litros
Cor: preto / kaki
Comprimento x largura x altura: 
433mm x 200mm x 298mm

Código: HE-40L
Litros: 40 litros
Cor: azul
Comprimento x largura x altura: 
575mm x 378mm x 433mm

Código: HE-14L
Litros: 14 litros
Cor: azul 
Comprimento x largura x altura: 
330mm x 210mm x 400mm

Código: HE-44L
Litros: 44 litros
Cor: Cinza
Comprimento x largura x altura: 
560mm x 450mm x 475mm

Código: HE-25L
Litros 25 litros
Cor: azul celeste
Comprimento x largura x altura: 
448mm x 300mm x 436mm

Código: HE-28L-N
Litros: 28 litros
Cor: vermelho / azul / azul claro
Comprimento x largura x altura: 
329mm x 253mm x 346mm

Fundada a partir de 1963, a Aropec 
forneceu produtos e serviços de desportos 
aquáticos excepcionais para 86 países há 
mais de meio século. A partir do mergulho, 
a Aropec também é especializado em áreas 

de surfar, nadar e, agora, dar um grande 
salto para o triatlo e esportes ao ar livre.

Óculos de sol de flutuação
SG-T839-PL-FLOAT-BK

- Construído com Grilamid TR90 frame
- Lente descentrável de PC 2.0 mm
- Filtro UV400 para proteção UV máxima
- Comprimidos e pontas de nariz TPR confortáveis
- Templo ajustável para todas as faces
- Anel de flutuação
- EN1836-2005, UV400, transmissão aprovada

Óculos de sol de flutuação
SG-T214-PL-FLOAT

- Construído com Grilamid TR90 frame
- TAC Polarized 1.0mm lentes descentralizadas
- Filtro UV400 para proteção UV máxima
- Almofadas de nariz de borracha confortáveis
- Função de flutuação
- EN1836-2005, UV400, transmissão aprovada

Mochila seca 100% impermeável
DBG-WG100-40L

Material: encerado
Com alça de mochila ajustável e 
bolso frontal com zíper
Tamanho: 33x23x70cm (40L)

Mochila seca 100% impermeável
DBG-WG088-15L

Material: 210D eco-friendly TPU
Construção leve e estável, 
adequada para ciclismo de longa 
duração, caminhadas e atividades 
ao ar livre
Tamanho: 22X15X44cm (15L)

Saco Seco 12L
DBG-WG28-12L

Material: encerado
Com alças de mochila

Código: HE-20L
Litros: 20 litros
Cor: Azul / Vermelho
Comprimento x largura x altura: 
395mm x 290mm x 400mm

Código: HE-24L
Litros: 24 litros
Cor: azul / preto
Comprimento x largura x altura: 
380mm x 270mm x 400mm
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Bicicletas
Pedalar longas distâncias é o objetivo de muita gente que tem o ciclismo entre os 
esportes favoritos, mas se você é do tipo aventureiro e viciado no pedal, sabe que 
pedalar longas distâncias pode não ser a atividade mais fácil do mundo. É verdade 

que a experiência é incrível e oferece uma sensação inexplicável, mas exige preparo 
e cuidados especiais. Para entender melhor o que você deve fazer para ter sucesso, 

confira algumas dicas que vão fazer a diferença naquele seu pedal de 200 km.

Dicas essenciais para pedalar longas distâncias

1. Hidratação
A importância da água para o nosso 
organismo é indiscutível. Como você 
transpira muito, precisa sempre 
repor os líquidos, seja com água ou 
isotônico(Gatorade, água de côco, etc.). 
Os isotônicos podem ser grandes aliados, 
pois ajudam a repor os sais minerais 
perdidos durante o exercício e ainda 
oferecem mais energia para o desafio. 

2. Alimentação
Tão importante quanto a hidratação, 
a alimentação tem um papel muito 
importante no exercício de alta 
intensidade — principalmente os que têm 
uma duração maior. No caso de quem 
vai pedalar longas distâncias, é sempre 
bom sair de casa bem alimentado e ter 
algumas opções para repor a energia. 
Aposte em opções com carboidratos, pois 
eles oferecem a energia que seu corpo 
precisa nesses momentos.

3. Roupas Confortáveis
As roupas são de fundamental 
importância para a prática de ciclismo. É 
preciso escolher peças que favoreçam os 
movimentos. Por isso, a dica é escolher 
camisas, bermudas ou bretelles bem 
justos, como uma segunda pele. Opte 
pelos tecidos sintéticos, que absorvem o 
suor e dissipam a umidade. O mercado 
já disponibiliza, inclusive, peças com 
proteção térmica e contra os raios UV. 

4. Protetor Solar
É imprescindível o uso de um creme que 
lhe ofereça segurança ao utilizá-lo, de 
fator de proteção solar (FPS) mínimo de 
30. É importante sempre repor o protetor, 
especialmente cerca de 15 minutos antes 
de se expor ao sol. Quase sempre não 
lembramos que os raios solares podem 
danificar nossa visão e esquecemos 
de protegê-la. Portanto, usar óculos 
de sol com proteção UV é importante 
para garantir a integridade dos seus 
olhos, tanto de exposição ao sol como 
também de artefatos (poeira, cascalhos, 
mosquitos) que podem atingir o seu olho.

5. Pedale com pouco peso
Leve apenas o necessário para se 
alimentar e hidratar, sem excessos nem 
objetos desnecessários. Depois de 
horas pedalando, quanto menos pesos 
estiver carregando, melhor será para 
seu desempenho, pois carregar peso 
desnecessário trará desconforto e 
acabará te desconcentrando. 
Portanto, aposte em outras 
opções para carregar 
seus pertences.

Luvas - WBG-121

- Material reforçado 
- Palma com gel para melhor conforto
- Design anatômico, se encaixa 
confortavelmente em suas mãos.
- fechamento de velcro
- Disponível em 3 cores

As manoplas do Skorpion foi projetadas especificamente para ciclistas de 
MTB, sendo uma ótima opção para quem busca conforto e tecnologia

Manoplas Skorpion

PGP-091
PGP-061

PGP-111
PGP-011 PGP-151
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Bicicletas Segurança.
Na Moda.

Os capacetes Maxgo são ideal para pratica 
de Mountain Bike, Ciclismo de Estrada e 

Triathlon. Projetado para garantir leveza e 
muita segurança.

MAX-CA2-R
Aberturas: 27
Peso: 270g
Material: EPS + PC
Tamanho: 54-58 cm

MAX-CA1
Aberturas: 11
Peso: 270g
Material: EPS + PVC
Tamanho: 54-58 cm

MAX-CA2
Aberturas: 27
Peso: 270g
Material: EPS + PC
Tamanho: 54-58 cm

MAX-CA3
Aberturas: 18
Peso: 235g
Material: EPS + PVC
Tamanho: 54-58 cm

Óculos para ciclismo

MAX-OC-1

Ande protegido com estilo!

Com seu design super esportivo, o 
óculos de ciclismo Maxgo são leves, 
tem ótimo acabamento e muito 
resistente. Acompanha também o 
apoio para nariz em silicone, armação 
parafusada com detalhes nas hastes 
emborrachados.

MAX-OC-3

MAX-OC-2

Principais benefícios dos óculos 
para ciclismo

- Reduz  em  até 90% dos acidentes oculares 
durante o trajeto.
- Previne doenças oculares que podem ser 
desencadeadas pelo efeito acumulativo do 
sol:  ceratite (inflamação da córnea), pterígio, 
catarata e degeneração macular.
- Diminui o risco de lesões na superfície dos 
olhos e de descolamento da retina decorrentes 
da penetração de corpo estranho e trauma nas 
quedas.
- Diminui o ressecamento da lágrima que torna 
a visão embaçada.
- Evita falhas na condução associadas ao 
desconforto visual.
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5 Castinhas e nozes 
para uma vida mais saudável

Uma porção diária de nozes, amêndoas e afins garante 
um coração mais protegido, combate o envelhecimento 

precoce e ajuda a aplacar a fome.

Amêndoa
A amêndoa tonifica o sistema nervoso, diminui o colesterol, protege o 
coração, rins e órgãos reprodutores, fortalece os ossos e restabelece 
a força física e mental. Também beneficia o coração e mantém o nível 
de açúcar no sangue estável, ativando o metabolismo, queimando as 
gorduras e te ajudando a emagrecer.

Pistache
Os pistaches são ricos em proteínas e minerais, entre os quais se 
destacam o fósforo, ferro, enxofre e potássio; também é um alimento 
que contém vitaminas, como vitaminas do complexo B e vitamina E; 
ácidos graxos e micronutrientes necessários para a saúde.

Cajú
O caju é ótimo contra doenças cardiovasculares, o fruto previne a 
gripe, a anemia e a diabetes, além de inibir a fome, o que fortalece a 
dieta e evita deslizes.

Avelãs
A avelã ajuda a combater o colesterol ruim, diminuindo os riscos 
de doenças cardiovasculares. Ela possui ação anti-inflamatória 
protegendo o coração, auxiliam no bom funcionamento do sistema 
nervoso e do sistema digestivo, aliviam a ansiedade, estresse e 
depressão, ajudam na memória e melhoram a pele. 

Nozes
As nozes possuem propriedades que ajudam no fortalecimento da 
defesa do corpo, formação de glóbulos vermelhos, cicatrização, 
fortalecimento dos ossos e dos dentes, combate ao envelhecimento 
precoce das células, além de evitar – quando consumidas diariamente 
em pequenas doses – até 65% do risco de doenças do coração.

NozesAvelãsCajúPistacheAmêndoa
182176155156161Calorias

18 gramas9 gramas12 gramas12.5 gramas14 gramasGordura total
4 gramas6 gramas5 gramas6 gramas6 gramasProteína
4 gramas6 gramas9 gramas8 gramas6 gramasCarboidratos
2 gramas3.5 gramas1 grama3 gramas3.5 gramasFibra

1% do IDR37% do IDR1% do IDR3% do IDR37% do IDRVitamina E
11% do IDR20% do IDR20% do IDR8% do IDR19% do IDRMagnésio

Uma porção (28 gramas ou um punhado pequeno) contém aproximadamente:
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Qualquer pessoa se alegra ao receber presentes, especialmente aqueles 
dados com amor e carinho. Escolher presentes nem sempre é fácil, mas 
para garantir que você acerte no presente dos seus familiares e amigos 

apaixonados na pescaria esportiva, ou qualquer um que ama aventuras, assim 
a nossa equipe selecionou sete presentes perfeitos para cualquer ocasião.

escolha o presente certo!

A

A            Isca Fusion Shad - Sumax
A isca tem o som atrativo e a cadencia de 
nado para melhor captura dos predadores, 
buscando aprimorar em tecnologia com 
materiais de primeira qualidade, como as 
garatéias OWNER, olhos 3D, cores reflexivas 
e sons extridentes para despertar a presa.

            Vara Kenzaki Light - Sumax
A vara Kenzaki Light ganhou passadores mais 
leves e resistentes, um cabo totalmente em 
EVA e um acabamento impecável.

G

            Chapéu SB-1307 - Sumax
Os Chapéus  Sumax contam com UV Care, 
que protege contra Raios Ultravioletas, além 
do conforto os chapéus tem um diferencial no 
desenho.

B

B

C

            Bolsa AGB-011 - Skorpion
Além de proteger seu equipamento contra 
intempéries e poeira, você poderá ainda 
observar e atender uma chamada telefônica 
através da capa transparente que possibilita a 
observação da tela.

C

D

            Camisetas BSW35 - Sumax
As Camisas Sumax tem um acabamento 
diferenciado como todos os produtos da 
marca, um tecido de alto padrão e muito leve, 
absorve a transpiração e lhe proporciona muito 
conforto durante a pescaria.

D

E

         Saco DBG-WG28-40L-BK- 
         Aropec
Material lona, com alças de mochila
Tamanho: 29x64cm (40L)

E

F

          Carretilha Revo Mgxtreme2 - 
          Abu Garcia
A Abu Garcia conseguiu construir a mais leve 
carretilha de todos tempos, com apenas 128 gr. 
Proporcionam leveza extrema, maciez e força 
combinadas de umaforma que você certamente 
nunca viu.

F

G
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DI CAS
para a pesca do 

Black Bass

Voraz, agressivo e combatente são as características 
do black bass, cual é considerado ums dos peixes 

mais apreciados da pesca esportiva em água doce. 
Além da resistência na fisgada, a espécie também 

chama a atenção dos pescadores pelos saltos que dá 
na superfície da água. 
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um predador de água doce, 
cobiçado e presente em vários 
países do mundo, o black bass é 
originário da América do Norte, 
mais especificamente do Canadá. 
No Brasil, o Black Bass foi 
introduzido no ano 1922, mais 
precisamente em Minas Gerais e 
em São Paulo na década de 60. O 
comportamento alimentar pode variar 
com as estações do ano. Por isso, o 
peixe procura sempre habitats diferentes. 
Em épocas frias, Black Bass prefere regiões 
fundas onde haja uma zona termoclimática mais 
conveniente, sempre próxima a barrancos, pedras, 
galhadas ou vegetações aquáticas, aproveitando os 
esconderijos para surpreender suas presas. Quando pequeno, 
caça em pequenos grupos, mas na medida em que cresce tende a 
se tornar um caçador solitário em cardumes de no máximo três ou quatro 
exemplares. Só é encontrado aos pares na época do acasalamento, até o 
momento em que deixa de cuidar dos filhotes.

Neste artigo, vamos apresentar para você oito dicas para fisgar o black bass 
e aumentar a sua produtividade nesta pescaria. Também, explicaremos como 
escolher a cor da isca artificial para a pesca do black bass.

Dica #1
Faça sempre muito silêncio quando estiver pescando Black Bass, pois este 
peixe é muito arisco, fugindo ao menor sinal de perigo.

Dica #2
O Black Bass pode ser capturado o ano todo, mas principalmente do mês 
de agosto até maio, sendo os melhores meses os de setembro e outubro 
quando ele se prepara para a reprodução e ataca praticamente tudo que 
passa a sua frente.

Dica #3
Nos períodos mais frios, é preciso insistir, arremessando iscas de meia-água 
e de fundo mais de uma vez num mesmo local.

Dica #4
Para melhorar suas chances com o bass, use equipamento leve, linhas 

Black Bass finas de fluorcarbon e anzóis bem 
afiados são uma boa pedida. Além 
de aumentarem a sensibilidade, 
ajudam muito na fisgada.

Dica #5
Buscando o Bass em locais ricos 

em estruturas, dê preferência ao 
arremesso “pitching”. Este tipo de 

arremesso conferirá maior precisão, 
aumentando a sua produtividade na 

pescaria e te economizando precioso 
tempo.

Dica #6
Analise bem o local de pesca. Prefira pinchar 

perto de troncos, estruturas e drop offs.

Dica #7
Trabalhe as Soft Baits com toques 
leves e sutis para cima.

Dica #8
Analisar o clima: se estiver quente 
da para pesca-lo com isca viva 
arremessando perto do barranco e 

de galhadas. Com isca viva da 
para pescar com boia, 

se for usar alguma 
artificial o melhor 

a se usar é iscas 
de superfície 
ou meia água. 
Se estiver 
frio, usar 
o Lambari 
vivo com 

um sistema 
sem boia ou 

usar alguma isca 
artificial de fundo, 

como a Spinner Bait.
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Visite nossa loja e confira as melhores iscas artificiais para 
pesca do Black Bass

Como escolher a cor da isca artificial 
para pescar black bass? 

A pesca do Black-Bass fascina, 
pois o peixe assume diferentes 
comportamentos de acordo com 
as condições climáticas e estação 
do ano. É um peixe que pode ser 
capturado com praticamente todos 
os tipos de iscas artificiais, sendo que 
as iscas softs (minhocas artificiais) 
possuem certa preferência, mas os 
plugs (superfície, meia-água e fundo) 
também são muito eficazes em 
certas ocasiões. Após ser fisgado, 
proporciona ao pescador belos 
momentos de briga, com muitas 
corridas e saltos espetaculares.

A grande maioria dos peixes enxerga 
cores. Peixes predadores diurnos 
como o black bass, truta e o salmão 

são mais 
sensíveis à cor 
do que os peixes 
predadores noturnos, 
como o walleye.  O black 
bass não consegue definir 
exatamente as cores (apersar de 
possuir uma excelente visão), mas 
ele consigue ver o contraste das 
cores de cada isca artificial. Além 
do contraste das cores, o bass é 
levado a atacar uma artificial pela 
silhueta, som, vibração, movimento 
e o brilho do material. Conforme o 
estado do animal, a cor da água, 
profundidade, luminosidade, 
terreno, a artificial deve apresentar 
todos esses itens para atrair este 
peixe.

A cor da 
água é um dos 

principais fatores 
na escolha da cor e 

tipo da isca, não existe 
uma regra absoluta. A regra 

geral para cor é "dia brilhante, cores 
claras, dia escuro, cores escuras.". 
Geralmente em dias claros e 
ensolarados e em condições de 
águas limpas e claras, escolha 
iscas de cores claras e menores 
(menor volume) produzem melhores 
resultados. Em dias nublados 
e em condições de água suja, 

escolha iscas mais escuras com 
uma coloração artificial, e iscas 
maiores, de preferência os tipos 
que fazem barulho ou vibram à 
medida que se movem através da 
água.

Uma notável exceção a esta regra 
é o uso de vermes de plástico com 
dois tons que apresentam uma 
cor mais escura para a cabeça e 
um rosa fluorescente, ou amarela, 
para a cauda. Muitos pescadores 
usam vermes de plástico coloridos 
em condições de tempo nublado.

Escolher a cor ideal é muito importante e faz a maior 
diferença. Quem nunca usou uma isca e a lançou 
varias vezes e não pegou nada, mas, ao trocar de 

cor, no primeiro arremesso pegou o peixe?



Acessorios
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Confira nossa linha de caixas de pesca 
da famosa marca francesa Flambeau, 

equipadas com inibidor de corrosão ZERUST

O modelo 6304TK é leve e compacta, essa 
caixa contém um grande espaço interno para 
armazenar todos os seus acessórios de maneira 
organizada. Possui 2 compartimentos: superior 
com muito espaço para capacitar o máximo de 
ferramentas possíveis e inferior, que vem incluso 
2 estojos 3009 e 1 estojo 3011, ambos feitos com 
a exclusiva tecnologia Zerust que ajuda a inibir a 
corrosão dos equipamentos que forem mantidos 
nos estojos. 
Medida: 15.5 x 36 x 27 cm

Modelo: 6304TK

A Caixa de Pesca 6089TB atenderá todas as suas 
expectativas, pois ela foi projetada para você levar e 
deixar de forma organizada seus objetos, ferramentas 
e acessórios. Esse modelo vem com 7 bandejas 
e divisórias que possibilitam a criação de até 59 
compartimentos, a tampa oferece duas travas laterais 
e trava de alça, que permite a caixa suportar qualquer 
condição climática sem infiltrações. Mais liberdade e 
organização para sua pescaria!
Medida: 23 x 45 x 25 cm

Modelo: 6089TB

6178TB                         6177TB                             6170TB

6188WP

6189WP

Bolsa  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.
– Cores: Azul e preto 

- Controle: Remote Manual e no pedal
- Volts: 24V
- Força Maxima: 80lbs
- Tamanho Eixo: 45’’
- I-Pilot Link
- Universal Sonar 2
- Controle de Velocidade Variavel

Auto Stow / Deploy permite 
que você inicie e saia da água 
automaticamente usando o 
controle i-pilot ou i-pilot Link 
incluído, ou o pedal de controle.

Uma vez que o seu motor está 
na água, o Power Trim permite 
que você ajuste facilmente a 
profundidade do motor para 
mudar as condições, usando 
o controle i-pilot ou i-pilot Link 
incluído, ou o pedal de controle.
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    esca      sportiva para as Crianças
Seus Beneficios

"Dê um peixe a um homem e você o alimentará por um dia. 
Ensine-o a pescar e você o alimentará por toda a vida."

Não há nada que possa se comparar ao sentimento de emoção 
  que você experimenta quando sua isca é puxada ou ouvir o som 
    da linha começando a correr fora de seu carrete. No entanto, 
      além das razões óbvias e emocionantes que muitos de nós
        gostamos de pescar, há também muitos benefícios para as 
          crianças. As crianças que são expostas à natureza durante 
            este esporte são mais propensas a experimentar efeitos  
              benéficos à saúde após a atividade. As crianças deveriam 
                estar em contato com a natureza para que aprendessem 
                   a interagir com o meio que as rodeia desde bem 
                     pequenas. Na aventura de pesca ao ar livre, é muito 
                       melhor compartilhar esta actividade com a familia.
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Benefício 1: Alívio 
do estresse
O alto nível de 
concentração ajuda as 
crianças pescadores 
a "desligar". Inclusive, 
o Fly Fishing é usado 
no Estados Unidos 
para o tratamento 
de Transtorno de 
estresse pós-traumático 
e tem conseguido 
bons resultados em 
veteranos de guerra. 
Pesquisas mostram 
que estar perto da 
água pode realmente 
ajudar a diminuir os 
níveis de ansiedade, 
contribuindo para um 
estilo de vida mais 
saudável e relaxado. 
Dar um passeio de 
barco é considerado 
uma das três melhores 
atividades para aliviar 
o estresse. Teve 
um dia ou semana 
estressante? Fique 
calmo, vai pescar!

Beneficio 2: União 
familiar
 Além dos benefícios 
para as crianças, 
brincar ao ar livre é 
uma das melhores 
formas de união 
familiar. Momentos 
inesquecíveis 
compartilhados por 
toda a família. A melhor 
coisa que podemos 
dedicar a eles é tempo 
e atenção de qualidade.
Sem falar na grande 

emoção que sentimos 
ao ver nossos filhos 
pegando o seu primeiro 
peixe ou um grande 
peixe. Como os pais 
psicologicamente 
sentem as dores e 
alegrias dos filhos esta 
é a oportunidade de 
duplicar suas emoções 
e os benefícios de se 
pescar.

Beneficio 3:  
Conhecimento 
sobre a natureza e 
obter ar puro
Cada vez que uma 
criança vai a uma 
pescaria, ela tem 
a oportunidade de 
aprender algo novo 
sobre a natureza, 
diferentes habitats 
aquáticos e espécies 
de peixes. Prestando 
atenção quanto os 
peixes se alimentam, 
as áreas em que 
eles costumam 
se concentrar 
mais, e observe 
as características 
diferentes entre os 
vários habitats de 
peixes. Também, 
respirar ar puro é 
bom para a saúde. 
Normalmente a pesca é 
feita fora das cidades, 
o que fará com que o 
ar seja menos poluído.  
As árvores ajudam a 
remover os poluentes e 
a aumentar os níveis de 

oxigénio na atmosfera.  
Os poluentes causam 
diversos problemas 
para a saúde, 
incluindo doenças 
pulmonares e cancro. 
Assim, é importante 
respirar ar limpo. 
Um estudo realizado 
pela Universidade de 
Rochester, nos EUA, 
demonstrou que passar 
algum tempo no meio 
da natureza e a respirar 
ar puro aumenta a 
nossa energia em 90%.

Beneficio 
4: Aumenta 
capacidade de 
concentração
Muitas crianças 
têm dificuldade 
de concentrar a 
sua atenção em 
uma determinada 
atividade. Os 

professores podem 
repreendê-los 
constantemente porque 
não correspondem 
na sala de aula e 
interrompem durante 
as explicações. Os pais 
também os repreendem 
porque não os escutam 
e elas mesmas 
acabam se frustrando.  
Os ambientes de 
natureza, em rios e 
mares, proporcionam 
momentos de calma e 

relaxamento completo. 
Na pesca, que exige 
um importante grau 
de concentração, é 
possível esquecer 
os problemas do dia 
a dia e se dedicar 
apenas à tarefa de 
momento, desligando-
se por completo do 
que ficou longe dali. 
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Durante o ato de 
pescar, propriamente 
dito, quando estamos 
esperando o peixe 
morder a isca, o nível 
de concentração 
aumenta, ficamos 
ligados a cada 
movimento da linha, 

da boia, da vara e até 
mesmo da água.
Esta concentração 
faz com que nosso 
cérebro se esvazie 
de preocupações ou 
qualquer problema 
que possamos ter. 
Desta forma, quando 

voltar a rotina, o seu 
cérebro abordará os 
problemas de forma 
diferente, com muito 
mais probabilidade de 
encontrar soluções 
simples para eles.

Ensinar seus filhos a pescar será a melhor decisão que você 
pode fazer nesta fim de semana. Ir para um dos muitos lagos e 

rios localizado no Brasil e mostrar aos seus filhos uma habilidade 
de vida que valerão para sempre. E lembre-se sempre: Dê um 
peixe ao seu filho e você o alimentará por um dia. Ensine-o a 

pescar e você o alimentará por toda a vida.

Para você que é pai, mãe ou filho, agora não tem motivos 
para não praticar a pesca esportiva, nossa loja está 
preparado para atender a todas as idades e gostos.

Flambeau 6081TD

Sumax - NPS-K

Sumax - SM-1403 Sumax - Dragon

Sumax - Carbonix ACA



Confira nossos 
productos, conheça as 

novidades do mercado e 
surpreenda-se

Visite: 


