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Equipamentos de mergulho diretamente dos
Estados Unidos, compre pelo site e receba em
qualquer lugar do território Americano.
Quer receber no Brasil ? Também entregamos
com importação direta.
Você também pode comprar e retirar em nosso
depósito diretamente em Orlando.
Temos o melhor preço dos EUA.
Atendimento em português.

Dúvidas: Consulte seu Dive Center
e veja se ele já é cadastrado como
parceiro XPRO AQUATICS

* impostos, taxas e trâmites legais são de responsabilidade do comprador

Divirta-se
Informe-se
Vivencie
Experimente

WE DIVE

FUJA DA MULTIDÃO!

Participe, as melhores fotos serão
publicadas na revista, é fácil e grátis!

TOP 05
Recompense a si mesmo com um Treinamento de Qualidade
Desaﬁe-se a uma Educação Superior
Deﬁna seu Mergulho mais do que somente uma credencial

Crie uma conta no flickr.com, faça o upload de suas fotos preferidas,
busque nosso grupo divemag.org e solicite participar, o grupo é público e
aberto, você pode subir 5 fotos por dia, depois é só torcer para sua foto ser
selecionada, boa sorte.

A NAUI - National Association of Underwater Instructors é uma agência certiﬁcadora de treinamento de mergulho
premier, dedicada em oferecer padrões e sistemas de educação.
Com Educadores e Centros de Mergulho localizados em volta do planeta, o treinamento NAUI está
disponível em um local próximo de você. Contate um Centro de Mergulho NAUI para descobrir como a NAUI tem
deﬁnido o mergulho em todo o mundo.

www.naui.com.br
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por Randi Ang
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Short Fin Pilot Whales
por Bo Pardau
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MOLA
por Randi Ang
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Conheça abrolhos com quem entende

Consulte seu dive center
ou agende sua viagem
com nossa equipe:

divemAg.com

International dive magazine

A DIVEMAG está disponível para ser visualizada em qualquer dispositivo que leia arquivos .pdf, seja computador,
tablet ou smartphone.
É simples e grátis: entre no site divemag.com, selecione a
edição e faça o download; assim que terminar, a revista
será exibida no seu navegador e você poderá optar por
salvá-la em sua biblioteca de arquivos.
Agora, é só aproveitar a sua Divemag, enviar para os amigos e colecionar as edições. E o melhor: sem custo e sem
limites.
Aproveite e baixe agora o seu exemplar.

DIVEMAG. COM
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EXPEDIENTE
Capa: Murilo Chaves

Feita por quem mergulha

14.
dumaguete
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Nesta edição
Mais uma edição especial para nós, com a cobertura completa
do Divemag Festival, que preparamos com tanto carinho para

EDITOR
KADU PINHEIRO

vocês. O evento que movimentou o mundo do mergulho e sediou
a primeira edição do Café com Bolhas, um for mato inovador de

35.
ambon
indonésia

bate-papos que foi um sucesso. Veja as fotos, relatos e depoimentos das pessoas que participaram -- e já prepare-se para ir nos
próximos que virão!
Nesta edição, o “micro mundo” está em destaque, com dois destinos fantásticos para a macro fotografia: Dumaguete e Apo Island, nas Filipinas, e Ambon, na Indonésia. Descubra o ambiente

CONTEÚDO

das pequenas e curiosas criaturas desses dois pontos fantásticos
e ainda desconhecidos da Ásia.
Tudo isso só na Divemag de setembro. Boa leitura!

14.
35.
55.
71.

Dumaguete e Apo Island, Filipinas
Ambon, Indonésia
Divemag festival
Equipamentos, novidades
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www.edenbeach.com

Apartamentos totalmente reformados, Dive Center, piscina, restaurante
Conheça a opção de hospedagem mais atraente de Bonaire

Dumaguete e Apo Isl and
Unidas pela beleza, Filipinas | Texto e fotos: Murilo Chaves

C

ontinuando a viagem pelas Filipinas,
iniciada na Divemag #78, o destino
agora segue para o extremo sul do arquipélago, precisamente: Dumaguete, situada na Costa de Dauin.

@DIVEMAG
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves

N

a minha primeira viagem a Anilao, há alguns
anos, os mergulhadores
do dive resort se reuniam numa
mesa coletiva para jantar. Lembro que comentávamos como
foi o dia, sobre as fotos e animais encontrados, então um
mergulhador israelense sempre
repetia a mesma coisa: “O dia
aqui foi bom, mas em Dumaguete era melhor”. Mesmo após retor nar com dezenas de boas fotos todos os dias!
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves

F

oi a primeira vez que ouvi falar
sobre esse destino de mergulho,
no retor no da viagem comecei
a pesquisar mais sobre Dumaguete e
me impressionei bastante com as fotos e relatos do lugar. Então, resolvi
coloca-la no roteiro da minha próxima viagem às Filipinas.
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves

C

hegar em Dumaguete (DGT)
é bastante fácil a partir de
Manila (MNL), duas empresas fazem voos regulares com preços
bons: Philippine Airlines e a Cebu Pacific (low cost). Apesar de a Cebu Pacific ser um pouco mais barata, recomendo optar pela primeira, uma vez
que possui uma estrutura muito maior
que per mite possíveis remarcações,
mudanças de horários e alocações
em outros voos.
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves

A

pós ler alguns fóruns e blogs de mergulho pela
inter net, optei por ficar no Liquid Dumaguete
(www.liquiddumaguete.com), que é bastante
elogiado por quem já passou por lá e ainda possui o
seguinte lema: Eat, Sleep, Dive. Live!
Mais uma vez, é só acertar o transfer do aeroporto
diretamente com o pessoal do resort (prestativa gerente Zoe). O aeroporto de Dumaguete fica cerca de
30min de carro até o hotel. Muito fácil e simples de
chegar lá, nenhuma dificuldade ou embaraço com a
língua filipina, o inglês resolve todas as situações.
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves

O

Liquid fica localizado
na Costa de Dauin,
à beira mar. É um lugar para ficar isolado e seguir
fielmente o lema do lugar. É
possível ir até o centrinho de
Dauin por tuk-tuk, mas somente para conhecer mais de
perto a cultura local e os seus
produtos vendidos em balaios
na feira pública ou cortar o
cabelo por PHP 40 (R$ 3,10),
como foi o meu caso.
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves

D

iferente do resort de Anilao, o Liquid é
administrado no modelo europeu e é
mais voltado e frequentado por hóspedes ocidentais, ou seja, todos falam inglês
muito bem e ainda com opções de outros
idiomas como francês e espanhol. Você se
hospeda em chalés com uma bela vista para
a praia (aqui, é possível assistir às cores do
nascer do sol bem na frente da sua janela) e,
na parte de trás dos quartos , fica o complexo das instalações do resort.
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves

O

restaurante possui muitas opções
de pratos orientais e ocidentais
(PHP 300/R$ 25 em média) e o bar
possui um excelente cardápio de drinks
(PHP 200/ R$15) e cervejas locais (PHP 70/
R$ 5,50) para as horas de relax.
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves

U

ma coisa que me chamou
a atenção foi a grande
quantidade de jovens europeus fazendo o curso de instrutor de mergulho com o objetivo de passar uma temporada
morando nesse paraíso tropical,
coincidiu de ser a semana de
for matura de mais de vinte novos instrutores na escola de mergulho do hotel.
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves

A

dive house é gerenciada pelo
jovem e competente francês
Paul Antoin, que monta toda
a grade de mergulhos da semana,
separando pelos pontos de interesses e pelos níveis de experiência
dos mergulhadores. Nesse quesito, o
atendimento é muito personalizado!
Como eu tinha interesse em fotografia sub, foi disponibilizado um guia
só para mim durante uma semana
inteira, sem nenhum custo adicional. Tudo isso para que eu não fosse
“atrapalhado” por algum grupo de
mergulhadores com outro interesse.

@DIVEMAG
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves

U

m único mergulho de um
cilindro custa PHP 1700/R$
135, mas é possível fazer
pacote por quantidades. Acima
de 15 mergulhos, cada mergulho
fica por PHP 1400/ R$ 110, o que
é um excelente valor pela estrutura apresentada.

@DIVEMAG
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves

H

á vários pontos de mergulhos
nos arredores, e os mergulhadores são levados de van até
as praias de acesso – 25 minutos no
máximo até a mais distante. Alguns
pontos são em recifes corais e outros
de “muck diving” (mergulho em locais
com fundo lamacento, ideal para encontrar pequenas criaturas exóticas
ou juvenis), todos com profundidade
máxima de 25 metros.
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves

R

ealmente, o tal israelense tinha lá sua razão.
Os pontos são repletos de animais, especialmente para a macro fotografia. E uma coisa
é certa: é o paraíso dos ghost pipefish! Eu nunca
tinha vistas tantas espécies diferentes num mesmo
lugar. Num único dia de mergulho, é possível encontrar seis espécies diferentes.
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves

A

ssim como em Anilao, é possível achar
muitas espécies de
frog fish, nudibrânquios, camarões, caranguejos, peixes-leão, cavalos-marinhos,
ghost pipefish, lulas pigmeu
e tantos outros!

@DIVEMAG
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves

O

s pontos escolhidos por mim
foram basicamente os locais de muck diving e posso afir mar que não tive nenhuma
decepção com eles, todos foram
surpreendentes: Massaplod North,
Ginama’am, San Miguel, Cars (paraíso dos ghost pipefish), Talisay, San
Miguel e Sahara.
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves

O

Liquid Dumaguete
também
for nece
day trip dive para
algumas ilhas da região:
Apo island, Siquijor island e
Sumilon island.
Escolhi mergulhar na Apo island que possivelmente é a
ilha mais conhecida da região e fica apenas 45 min
de navegação saindo da
praia bem na frente do seu
quarto. O valor para mergulho com dois cilindros fica
por PHP 5800 (R$ 450).

foto: Michele Mastrocollo
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves

A

pequena ilha tem a aparência de uma paradisíaca ilha de filme hollywoodiano, o contraste da vegetação com o azul do mar salta aos
olhos. Os dois mergulhos foram simplesmente de 60 minutos cada em cima de um vibrante recife de corais
repleto de cores e vida, fica até difícil saber em qual
direção olhar.
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É possível ver algumas tartarugas, moreias, serpente
do mar, anêmonas e muitos peixes coloridos ao redor.
A diversidade colorida dos corais já vale o show. Apo
é uma excelente opção para quem deseja variar a
paisagem da areia escura do muck diving e aproveitar um belo dia de sol.

@DIVEMAG

Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves
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A

pós uma semana de mergulhos no melhor estilo “Eat,
Sleep, Dive. Live!”, posso
dizer que fiquei muito satisfeito de
conhecer Dumaguete e Apo. Dessa vez, escutei histórias de um outro
lugar nas Filipinas que impressiona
mergulhadores: Malapascua e seus
Tresher sharks. Mas aí, já é um novo
motivo para pesquisar e voltar!
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Dumaguete e Apo Isl and | Por: Murilo Chaves
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DESENHADO
PELA NATUREZA.

Descoberto por Você.
2018

21
X

TARIFAS ESPECIAIS

Reserve Hoje!
800.227.3483 | 954.929.0090
info@anthonyskey.com

ANTHONYSKEY.COM

TRuk Lagon 2018
07 a 14 de outubro

Os mergulhadores tek encontrarão a bordo do Master Truk
a mais moderna infra estrutura
de equipamentos de mergulho
tek para permitir exploração
de naufrágios: booster para as
misturas, recargas de rebreathers, tanques duplo, Rebreather, stages de 40 e 80 pés cúbicos, oxigênio e hélio.
Mergulhos de 07 a 14 de outubro a bordo do Truk Master,
com instrutores tek brasileiros.
Valor da cabine master:

USD 3.195,00 por pessoa
Venha mergulhar com a gente!

www.maramar.com.br
maramar@maramar.com.br

T el: (3 1 ) 3 2 2 5 -0 0 2 9
Fotos: Aaron Wong
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AMBON | INDONÉSIA
A Ilha das Especiarias
Texto e Fotos: Juan Murillo

E

ssa é a terceira matéria aqui na Divemag sobre
uma longa viagem à Indonésia, e depois das publicações sobre Alor (edição 74) e Komodo (edição
78), chegou a hora de falar sobre Ambon.
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ambon | Por: juan murillo

A

mbon é a capital e mais populosa cidade da província de Malucas, um arquipélago geograficamente localizado ao leste do Sulawesi,
a oeste de Nova Guiné, e ao norte do
T imor Leste.
As ilhas desse arquipélago eram conhecidas como as Ilhas das Especiarias, e
nos séculos XVI e XVII atraíram as principais nações marítimas da Europa para
que fossem ao seu comércio e estabelecessem o seu poder e influência nesta
parte do Oriente.
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ambon | Por: juan murillo

N

a verdade, Ambon não estava
no planejamento inicial dessa
viagem, mas assim que cheguei
na Indonésia, em Bali, o Monte Agung
começou a entrar em atividade vulcânica. Com a expectativa de que a qualquer momento o vulcão pudesse entrar
em erupção e causar o fechamento do
aeroporto em Bali, o que me causaria
sérios problemas de transporte entre os
meus destinos planejados, tive que aos
poucos reajustar o meu itinerário.
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ambon | Por: juan murillo

J

á na minha penúltima semana de
viagem, quando estava em Rajat
Ampat, foi quando decidi ir a Ambon, que fica a apenas uma hora de
voo do aeroporto de Sorong (aeroporto
de acesso a Rajat Ampat). Fiz uma rápida pesquisa no Google e com algumas
trocas de mensagens por whatsapp, organizei tudo com o centro de mergulho
Bluerose Divers. Foi tudo mesmo de última hora, até o voo para Ambon foi comprado já no balcão do aeroporto, pouco
antes do embarque.
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ambon | Por: juan murillo

@DIVEMAG

F

oi a minha primeira vez em Ambon, mas já tinha ouvido excelentes comentários a respeito
do muck diving na região. Sou fascinado por pequenas criaturas marinhas, e esse foi o principal motivo pelo qual escolhi essa ilha para
fechar minha jor nada na Indonésia
com chave de ouro.
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ambon | Por: juan murillo

O Mergulho:

A

principal região de mergulho em Ambon é Laha, onde
ocorre o muck diving, os
pontos são muito próximos, os mais
distantes são os pontos na margem
oposta do canal, que estão a cerca
de 15 a 20 minutos de navegação.
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ambon | Por: juan murillo

E

xistem também outras áreas um
pouco mais distantes, cerca de 3045 minutos de navegação, onde é
possível ver for mações de corais e naufrágios, mas o guia me aconselhou que
eu me focasse apenas no muck diving,
falou que esses outros lugares não seriam tão bons. Entretanto, outros mergulhadores, que estavam lá e que não
tinham tanto interesse por muck diving,
chegaram a visitar esses outros pontos e
disseram ter gostado.
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ambon | Por: juan murillo

L

aha não é um lugar bonito, é uma
espécie de um grande canal que
se for ma por dentro da ilha. A impressão que passa é que você sempre
vai achar vida onde quer que esteja,
mas existem alguns piers pelo canal
que aumentam muito a concentração
de vida. Vale lembrar que tem muita
sujeira na água, principalmente nas
partes mais rasas, perto das margens:
copos, latas, garrafas e muito plástico
aparecem em abundância ao longo
do canal e servem muitas vezes como
abrigo para os animais.

@DIVEMAG
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ambon | Por: juan murillo

C

ondições de mergulho: a
água estava a uma temperatura agradável, em
média uns 27Cº, algumas vezes
com uma leve corrente. A visibilidade é razoável, satisfatória para
muck diving. Os mergulhos costumam ser em zigue-zague, para
procurar os animais muitas vezes
bem escondidos. Um bom guia é
fundamental, pois a experiência
no local e o olho treinado são fundamentais para achar as minúsculas criaturas. A vida está presente
desde bem raso, de for ma que a
profundidade máxima você pode
delimitar confor me o seu nível de
treinamento e conforto.

@DIVEMAG
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F

otografia: Ambon sem dúvida é
um dos grandes paraísos do planeta para a macro fotografia, é
importante estar preparado, além de
uma boa lente de macro, existem algumas excelentes oportunidades para
o uso de diopters (super-macro), pois
alguns animais são tão pequenos que
na verdade eu jamais conseguiria ver
sem que o guia me apontasse. Usei minha lente M.Zuiko 60mm praticamente
em todos os mergulhos, com exceção
de uma manhã na qual estávamos à
procura do Rhinopias lilás, (espécie de
peixe-escorpião do Indo-Pacífico)
Este peixe é um pouco grande para
a minha lente macro, então optei por
uma lente de zoom. Nesse mergulho
também vi um cardume do striped catfish e um coconut octopus, os quais a
lente de zoom ajudou muito enquadrar
os animais. Vale destacar que Ambon
é lar dos Rhinopias, de várias cores.
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ambon | Por: juan murillo

ambon | Por: juan murillo

Vida marinha

B

om, este é o ponto alto da visita a
Ambon! Muita diversidade mesmo!
A variedade de espécies parece
infinita, e acho que mesmo guias devem
eventualmente se deparar com criaturas
que nunca tinham visto antes!
Você vai ver diferentes espécies de camarões, caranguejos, lagostas, peixes
sapo, peixes escorpião, pipefish, blennies, moreias, polvos, enguias, peixes de
anêmona e muitos outros.

@DIVEMAG
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ambon | Por: juan murillo

Infelizmente não achamos o Hairy Frog Fish e
o Psychedelic Frog Fish. Bom, isso já é mais um
motivo para uma segunda vez!

Dicas

N

ão existem muitas opções de centros
de mergulho em Ambon, além do Bluerose Divers, temos o Blue Motion, que
são bem perto um do outro, situados em Laha,
a região do muck diving. Também existe um
resort que oferece pacotes completos de acomodação, alimentação e mergulho, todavia
fica distante de Laha.
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ambon | Por: juan murillo

Acomodação:

E

m Laha há pouquíssimas opções
de acomodação, hospedei-me
na Patra Guest House que fica
bem perto do Bluerose Divers. O lugar é bem simples, os quartos que
ficam nos fundos são maiores e suítes. O Bluerose também tem poucos
quartos para acomodação.
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O

problema de ficar em
Laha é que é uma região pobre, onde não
se encontra quase nada: apenas dois restaurantes muito simples e mercados bem pequenos,
com poucas opções.

ambon | Por: juan murillo

Ou seja, quando se fica em Laha,
tudo se limita ao mergulho, mas
para mim o único grande problema foi a comida, a qual nos
últimos dias eu realmente já não
aguentava mais!

@DIVEMAG
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ambon | Por: juan murillo

P

resumo que o dive resort
deve oferecer uma estadia mais confortável, mas
além de ficar distante da área
de muck dive, a diferença de
preço é muito alta.
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ambon | Por: juan murillo

Considerações finais:

A
50

mbon não está entre os lugares mais populares para
mergulho na Indonésia, mas
o muck diving é espetacular, mesmo repetindo os pontos de mergulho várias vezes, sempre se encontra
muitas criaturas diferentes.

@DIVEMAG

E

u adorei a experiência, mas realmente é preciso dizer que esse destino
pode não agradar muito a mergulhadores que não curtem muck diving e animais pequenos.

ambon | Por: juan murillo

Fiquei muito satisfeito com o Bluerose Divers, apesar da simplicidade, gostei muito do atendimento. Em alguns mergulhos
estava sozinho, mas quando tinham mais
mergulhadores, à medida do possível tentavam nos atender melhor com guias freelancer, os quais tinha apelidos de peixes:
Black Marlin e Stone Fish!

@DIVEMAG

51

@DIVEMAG

ambon | Por: juan murillo

M

ais dicas gerais
sobre a Indonésia também podem ser vistas nas edições
da Divemag inicialmente
mencionadas. Outras fotos
minhas de outros pontos
de mergulho famosos pelo
mundo podem ser vistas no
Instagram @juanmurillo74.
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“O mar, o grande unificador, é a única esperança do homem. Agora, como nunca antes, a
velha frase tem um significado literal: estamos
todos no mesmo barco“

F

- Jacques Cousteau.

Divemag Festival: unidos pelo mergulho
Um dia inesquecível, um formato inovador, que movimentou o mercado brasileiro
por: Marcella Duarte | fotos: Milena Monteiro

oi nesse clima que
aconteceu o Divemag Festival – Shark
Day, em São Paulo,
no último 25/8. Um dia
inteiro pensado para
unir o mercado de
mergulho, das escolas
às certificadoras, dos
recreativos aos técnicos, dos fotógrafos
aos instrutores, dos turistas aos ativistas.
Todos
juntos
pelo
amor ao mergulho e
pela celebração e
proteção de nosso
queridos tubarões e
do meio ambiente.
Os sorrisos e brilho nos
olhos não nos deixam
mentir: foi um sucesso.
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Divemag Festival

por: Marcella Duarte | fotos: Milena Monteiro

O

evento sediou a primeira edição do Café com Bolhas, que lotou o andar de cima com 9 bate-papos
com ícones do mergulho das mais variadas atuações:
Alexandre Huber e Eric Comin, Projeto Seu Lixo Meu, Roberto Trindade e Vicente Albanez, Lalo Meurer e Nando
Martins, Cristian Dimitrius e Kadu Pinheiro, Jor nada, Gabriel Ganme e Giovana Gianetto, Claudião Guardabassi,
Edu Macedo e Josualdo Moura.
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for mato inovador e intimista,
fugindo da for mal “palestra”,
deixou todos os presentes à vontade
para interagir com os convidados,
que dividiram preciosas histórias e
ensinamentos. Destaque para o debate “Feeding – contra ou a favor”,
com Gabriel Ganme e o pessoal da
Sea Shepherd, que dividiu calorosas
opiniões sobre o mergulho com alimentação de tubarões.

Divemag Festival

por: Marcella Duarte | fotos: Milena Monteiro

Divemag Festival

M

enina dos olhos, a estréia da exposição de
fotos de Kadu Pinheiro, fotógrafo subaquático e editor-chefe da Divemag. Quatorze estonteantes cenas
registradas pelo mundo afora, escolhidas a dedo e impressas em padrão galeria
de arte em metacrilato, que
transportaram os visitantes
para dentro dos quadros.
E como foi tudo pensado
no cliente, no mergulhador,
no público, não poderíamos
deixar de mimá-los. Com o
apoio de todos os expositores, uma série de animados
sorteios distribuiu viagens,
mergulhos, equipamentos e
acessórios para quem estava lá. E, para coroar o sucesso do Divemag Festival,
à noite o espaço deu lugar
a um show de rock acústico
e uma grande confrater nização. Um brinde!
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por: Marcella Duarte | fotos: Milena Monteiro
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Divemag Festival

por: Marcella Duarte | fotos: Milena Monteiro

M

uito obrigado a todas
e todos que compareceram, a quem não pode
ir e mandou boas energias,
aos grandes parceiros e amigos – os antigos e os que conhecemos neste dia. Agradecimento especial à XPRO
Aquatics, que patrocinou o
evento, e um grande parabéns à Sea Sheperd, que levantou a bandeira da proteção ambiental e angariou
fundos para suas ações no
Brasil.
O Divemag Festival já entrou
para o calendário do mergulho brasileiro, nos vemos
na próxima edição!

@DIVEMAG
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por: Marcella Duarte | fotos: Milena Monteiro

O

Divemag Festival foi um sucesso!
O ponto alto: a nova e a velha
guarda reunidas. Raríssimas vezes se
viu a tribo do mergulho assim unida,
independente de certificadora, nível
técnico, fabricantes e representações. Também foi uma ótima ocasião
para fazer contatos e negócios. Gostaria de parabenizar os idealizadores
e organizadores, o evento foi realmente incrível! Com certeza estarei
presente nos próximos e indicarei a
todos os meus alunos e clientes.
Maurício Dias (Instructor Trainer TDI)
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Divemag Festival

por: Marcella Duarte | fotos: Milena Monteiro
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P

arabenizo a iniciativa do Kadu
e do Bruno Tae de trazerem um
novo tipo de evento para o mercado de mergulho do Brasil. Precisamos
muito de iniciativas assim. Foi ótima
a experiência de participar do Café
com Bolhas, encontrar velhos amigos e iniciar novas amizades. Falar
da IANTD com as pessoas, ouvir histórias, curtir um ambiente descontraído e um evento fluido. Desejo
que venham muitas outras edições
do Divemag Festival nos próximos
tempos!
Marcelo Bomfim (IANTD)

M

inha esposa e eu estivemos presentes no Divemag Festival e participamos de várias das
conversas do Café com Bolhas. Foi um sábado em
que nós, adoradores desta atividade, respiramos
mergulho o dia todo! Foi espetacular o clima de
descontração, ouvir histórias fantásticas e, o principal, estar mos entre amigos – mesmo aqueles que
nunca vimos antes. O fato que compartilhar mos a
mesma paixão faz de nós ir mãos frater nos.
Valter & Adriana Hime (mergulhadores)
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Divemag Festival

por: Marcella Duarte | fotos: Milena Monteiro

D

ia incrível, organização impecável.
Os bate-papos tiveram conteúdos interessantes e esclarecedores para os mergulhadores e não mergulhadores que quiseram conhecer um pouco mais sobre o
universo marinho e “sua majestade” os tubarões. E tudo isso ao lado de grandes nomes do mergulho. Parabéns Kadu Pinheiro,
Divemag e equipe pela iniciativa!

@DIVEMAG

Guilherme Donice (mergulhador)
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Divemag Festival

por: Marcella Duarte | fotos: Milena Monteiro

O

Divemag Festival – Shark Day foi
um dia para conversar mos sobre
a preservação dos tubarões e, sobretudo, ao respeito que devemos ter com
esses lindos animais. Ainda há muito
o que se fazer na indústria do turismo
para preservá-los naturalmente – nada
melhor do que começar mos assim!
Mara Lott (Sea Shepherd Brasil)
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Divemag Festival

por: Marcella Duarte | fotos: Milena Monteiro

G

rande iniciativa da equipe
Divemag para o mergulho
brasileiro! Bate-papos, demonstrações de equipamentos, sorteios
de viagens e, principalmente, um
belo encontro com grandes amigos do mergulho. Que venham
as próximas edições do Divemag
Festival – quem sabe uma de dois
dias de duração. Parabéns a toda
equipe!
Marcelo Obeidi
(Aquatica/Sea Worker)
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Divemag Festival

por: Marcella Duarte | fotos: Milena Monteiro
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P

arabéns pelo Divemag Festival e pelo Café com Bolhas!
As palestras foram ótimas, o networking foi excelente. Esse evento tem de ser recorrente, e cada
vez maior e mais forte. Há tempos que comento que o mercado deve se unir em uma bandeira
única: a do mergulho. Finalmente
conseguimos.
Rodrigo Guimarães (Dive Travel)

A

Divemag surpreendeu mais
uma vez! O Café com Bolhas
foi um sucesso! Conteúdo excelente e o que achei mais legal foi
como os convidados participaram
e se engajaram nas discussões.
Bora repetir!
Juan Quinteros
(cinegrafista submarino)
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Divemag Festival

por: Marcella Duarte | fotos: Milena Monteiro
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O

último século foi muito rico
em mudanças tecnológicas, mas o ensino, de for ma geral, não conseguiu acompanhar
essas mudanças. No século XXI,
faz-se necessário ao mergulhador ser o agente da sua própria
aprendizagem. E o Café com
Bolhas foi uma primeira oportunidade para isso.
Como fórum de discussão, foi
uma ferramenta de interação
entre pessoas, promovendo e
contribuindo para o desenvolvimento do mercado, como mola
propulsora para a aquisição de
conhecimento e de for mação.
A porta está aberta, continuemos! Gratidão a todos!
Roberto Trindade (IANTD)
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Divemag Festival
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D

ivemag sempre inovando! Pessoalmente adorei
esta primeira edição do Café com Bolhas, com
muito bate-papo e debates com as principais referências do mergulho, como Kadu Pinheiro e Cristian
Dimitrius. E ainda rolou muitos sorteios e banda de
rock ao vivo durante o festival. Espero que seja o primeiro de muitos, pois foi fantástico!
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por: Marcella Duarte | fotos: Milena Monteiro

Fernando Regis (Narwhal)
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Divemag Festival
por: Marcella Duarte | fotos: Milena Monteiro

Mais fotos no site da Divemag
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Hollis SMS Katana
A Hollis continua a liderar a revolução do mergulho sidemount com o novo Sistema Katana: curvo,
delgado e preciso como uma tradicional espada
japonesa, é a evolução dos bem-sucedidos SMS100
e SMS75 em versão inovadora e minimalista.
Características:
• Projetado com base nos cenotes e caver nas do
México e do norte da Flórida
• Colete leve e compacto, ideal para viagens
• Asa integrada, em nylon com laminação de uretano
• Capacidade de lift: 15,8kg (35lbs.)
• Har ness em “H”: per mite maior ajuste, tamanho
único
• 9 D-rings estrategicamente posicionados para clipagem de cilindros e acessórios: 2 em cada ombro, 4 no cinto e 1 no entre-per nas
• Inflator reversível: pode ser usado à direita ou à
esquerda
• Bungees integrados à asa: posicionam o cilindro
ao lado do corpo do mergulhador
• Inclui dois bolsos de lastro para até 2,5kg cada
• Não inclui kit de rigs para cilindros
• Acessórios opcionais: bolsos para lastro, bolso
para utilidades, buttplate com trilhos, kit de rigs

Onde comprar:
preço: U$ 499,00
Consulte seu dive center preferido
ou no site da http://www.xproaquatics.com/
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www.azulprofundo.tur.br

ASIA
ÁFRICA

CARIBE

OCEANIA
Mauritius
Cabo Verde
Austrália
Tailândia
Filipinas
Maldivas
Indonésia
Wakatobi
Seychelles
Moçambique
Mar Vermelho
Micronésia
Palau
Tahiti
Ilhas Fiji
Fotos: Kadu Pinheiro

O mundo é o seu destino! Consulte seu dive center.

EMPRESAS PARCEIRAS

@mergulhenadan

CONHEÇA AS EMPRESAS PARCEIRAS DA DAN BRASIL EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

MERGULHE
NESSA
NOVIDADE

Alagoas

Pernambuco

Let's Dive

Noronha Diver
Paraíso Tropical Dive

Distrito Federal
TechDive - A Loja do Mergulho
Lagão Gás Station
Espírito Santo
Acqua Sub
Atlantes Dive Center - Guarapari
Kommandor
C

M

Y

Minas Gerais
Divegold
Jhonny Dive
Mar a Mar Mergulho

CM

MY

CY

CMY

K

Paraná
AbiSub
Acquanauta Centro de Mergulho
MarBrasil Ciência e Mergulho
Prodiver
Scubasul Cursos de Mergulho
Paraíba
The Bald Diver

Rio de Janeiro
Alpha Dive - Operadora
e Escola de Mergulho
Barracuda Cabo Frio
Coral de Fogo - Diving Experience
D'Orsi Scuba Diver
GMES
Ocean Centro de Mergulho
Operadora e Escola Mergulhei.com
SAME Serviços Médicos
XDivers
Rio Grande do Norte
Natal Divers Centro de Mergulho

Dive for Fun
Diving College
Espaço Mergulho
Extreme Divers - Dive10.com
Scuba Point
Scuba Repair
ScubiBlue
Scafo
Ocean Dive Tur
Toca do Mergulhador
São Paulo - Interior/Litoral
Acquacamp
ATM DIVER
Captain Dive
CNM Dive
Jornada Sub Mergulho
Scubadodive Adventure
Universo Marinho

Rio Grande do Sul
Planeta Mergulho
Santa Catarina
Patadacobra Adventures
São Paulo - Grande São Paulo
ABMAR
Aquaventura
Dive Tech

BENEFÍCIOS PARA ASSOCIADOS INDIVIDUAIS DAN
Remoção aérea inter-hospitalar para emergências de mergulho.

Novo site da DAN Brasil. Acesse:

Benefícios para despesas médicas com tratamento em câmera
hiperbárica em qualquer lugar do mundo.

www.danbrasil.org.br

DAN Hotline 24h todos os dias da semana.
Entre outros benefícios aos associados.

MERGULHADORES AJUDANDO MERGULHADORES.

19
anuncio_dan_215x279mm_divemag.indd 1

INFORMATIVO MENSAL | DAN |

@DIVEMAG
03/10/17 23:41

3707.1569

www.danbrasil.org.br

divemAg.com

International dive magazine

