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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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Cyerce kikutarobabai
por divemecressi
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sarcasticfringheadDec14-18
por divindk
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Gambero Vinaio Gnathophyllum elegans
por Mario Pesce
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Bicolor Anthias
por Bo Pardau
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011_adj_DSC_3195
por Erwin Poliakoff

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
Feita por quem mergulha

14.
Ilha
Grande

Nesta edição
Caros amigos leitores,
Começamos 2019 com o pé direito, nessa edição duas
super matérias, de dois lugares icónicos para o mergulha-

EDITOR
KADU PINHEIRO

dor, Ilha Grande, no Rio de janeiro, o berçario de mais da
metade dos mergulhadores do sudeste, com suas baías

34.
raja
ampat

de águas claras e em especial um dos locais mais aconchegantes desse pedacinho de paraíso a Pousada Nautilus.
Juan Murillo com mais uma super matéria sobre a Indonésia; e agora é a vez da tão desejada Raja Ampat, com
suas águas cristalinas e uma infinidade de peixes e vida

CONTEÚDO

marinha diversificada.
Tudo isso só na Divemag de Janeiro. Boa leitura!

Kadu Pinheiro
Editor

14. Ilha Grande, Rio de Janeiro
34. Raja Ampat, Indonésia
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ILHA Grande
O mergulho básico que nunca sai de moda | Texto e Fotos: Kadu Pinheiro

U

m lugar que é, foi e será ainda o
berço de muitos mergulhadores
do eixo Rio - São Paulo. A Ilha Grande
em Angra dos Reis, mais especificamente de um pedacinho dela, a Pousada Nautilus na praia da Jaconema,
lugar que várias escolas do Brasil todo
escolhem para for mar seus alunos, e
para fazer turismo sub.

@DIVEMAG
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Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro

F

alar um pouco de um lugar
que frequento há mais de
20 anos é quase uma covardia. A Ilha Grande é um desses lugares mágicos, onde a natureza ainda selvagem manda
e desmanda, onde até pouco
tempo não se tinha luz, e tudo
funcionava na base do gerador.
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Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro

Moder nidades que chegaram a ilha há
poucos anos, agora tor nam a vida dos visitantes muito mais fácil. A pousada oferece chalés e suítes com ar condicionado,
varandas e banheiros privativos, segundo
as preferências dos hóspedes, que podem
escolher desde uma suíte de casal a um
chalé para até seis pessoas, para dividir
com a família ou como os amigos.
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Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro

@DIVEMAG

Além de tudo isso, a pousada possui a melhor operadora de mergulho da ilha, numa das mais belas zonas
de todo o litoral fluminense. Uma enseada calma e abrigada, com uma praia deserta e aconchegante,
lugar per feito para aprender a mergulhar, ou simplesmente para curtir a vida marinha sem pressa e sem
compromisso, lar de algumas tartarugas tão dóceis que até nome já tem, como a pequena Michele que
adora nadar ao lado da galera.
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Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro
O mergulho tem ficado a
cada ano melhor, nesses
últimos dias tivemos água
de Caribe com 28 graus na
super fície, e visibilidade
de mais de 15 metros, muita vida, com cardumes de
frades de mais de 10 indivíduos além de outros tantos
peixes que fervilhavam ao
redor da Jaconema.
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Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro

O lugar é per feito para apresentar
aos novos mergulhadores as belezas
submarinas da região, com saídas de
barco para pontos próximos.
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Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro
O próprio pier da pousada esconde desde nudibrânquios e
cavalos marinhos, até raias chitas e tartarugas.
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Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro

@DIVEMAG

O naufrágio do Pinguino
Um dos pontos de mergulho mais icônicos da ilha está a apenas alguns minutos de navegação da pousada, o naufrágio do Pinguino,
Segundo o próprio capitão, o barco navegava a 80 milhas da costa,
com destino a Buenos Aires depois de tocar em Angra dos Reis, RJ.
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Na noite de sexta-feira na data de
23 de junho de 1967, irrompeu um
incêndio devido a um curto circuito na casa de máquinas, motivando defeitos na bússola e outra
avarias, o que fez o navio retor nar
a Angra dos Reis. Na manhã de
sábado, o fogo alastrou-se devido a carga de cera de car naúba
e tomou proporções alar mantes.

@DIVEMAG

Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro
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Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro

O

navio encontrava-se a 800
metros do cais, por trás da
Ilha do Colombo. Sendo infrutíferas as tentativas de combater as
chamas, o navio foi rebocado para o
abrigo da enseada do Sítio Forte, na
Ilha Grande.
O incêndio durou 32 horas e causou
pânico na tripulação, fazendo com
que alguns tripulantes pulassem ao
mar antes das baleeiras serem lançadas. Todos os tripulantes foram resgatados pelo navio Monte Castelo, enquanto o rebocador Tritão e algumas
lanchas da Escola Naval também davam apoio aos trabalhos de resgate.

@DIVEMAG
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Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro

O afundamento ocorreu após as 21:25 horas do
dia 26, após flutuar dois dias com inclinação de
cerca de 40º. Segundo o Jor nal O Fluminense foi
aberto um inquérito policial pois suspeitava-se
que o incêndio tenha sido provocado para encobrir contrabando, já que o navio estava fora da
rota que seus documentos indicavam.
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Origem: Panamá.
Comprimento: 50 metros.
T ipo de Embarcação: Graneleiro.
Casco: Aço. Propulsão: Hélice.
Carga: 18 Toneladas: cera de car naúba, castanha de caju,
sisal e café. Motivo do Naufrágio: Incêndio. Data do Naufrágio: 26/06/1967.
Local: Ilha Grande, RJ Brasil.
Posição: Enseada do Sítio Forte (23°07’03.6″S 44°16’59.5″W).

Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro

@DIVEMAG
T ivemos a oportunidade de mergulhar nele durante os últimos dias e constatamos mais um desabamento em sua estrutura de popa, que já vem se
desfazendo a algum tempo, a penetração é completamente desaconselhada, e seu interior encontra-se bastante instável, o eixo do leme ainda segura uma parte da estrutura do casco da popa,
mas toda a parte do convés já veio abaixo.

Sem dúvida apesar dos desmoronamentos continua sendo um dos melhores pontos da Ilha Grande, principalmente para
quem gosta de naufrágios como eu.
Agradecimento as infor mações históricas do site Naufrágios do Brasil do mestre Maurício Carvalho.
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Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro

Falar da pousada sem falar da comida seria um sacrilégio. A famosa
culinária da Nautilus começa com um saboroso café da manhã continental com sucos, café, chás, leite, frutas da época, pães caseiros,
pães recheados e bolos que são assados diariamente na pousada,
com destaque para o croissant de chocolate que é uma perdição e
seria motivo suficiente para me fazer visitar a pousada sempre. No
almoço e no jantar, a cozinha japonesa predomina, com saladas,
peixes frescos, frutos do mar, car nes, massas e sobremesas que atenderão aos mais exigentes paladares. Todas as refeições são servidas
em um buffet no sistema self service.
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Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro

Aos sábados, ainda conta com um saboroso churrasco, O
por quê dessa culinária ser tão especial se deve ao fato de
priorizarem os ingredientes orgânicos ou não industrializados. Os peixes servidos são pescados artesanalmente na região. Os pães e bolos são assados diariamente e parte das
hortaliças e frutas são cultivadas na pousada ou colhidas na
ilha. Outra infor mação importante é que o café da manhã,
almoço e jantar estão inclusas na diária, exceto as bebidas.

@DIVEMAG
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Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro
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V

ir para a pousada em uma
operação de mergulho de escola é uma experiência completamente diferente de passar uma
semana com calma e sem pressa.
Passeios de barco, caminhadas, pegar um caiaque e fazer um passeio
até a praia do Matariz para tomar
um sorvete não tem preço.

@DIVEMAG

Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro

N

a propriedade ainda temos um
projeto de criação de beijupiras, um peixe grande e muito
saboroso. A fazenda de criação está
começando um projeto de educação ambiental e planeja disponibilizar mergulhos com os beijupiras, que
podem chegar facilmente a 1,5 metro
de comprimento e têm um comportamento bem dócil e curioso.
Além dos beijupiras a pousada cria
vieiras e já virou point para grandes
lanchas e iates na hora do almoço,
seja para desfrutar da cozinha espetacular do local ou apenas para comprar peixes e vieiras frescas para a refeição a bordo.

@DIVEMAG

foto: Michele Mastrocollo

29

Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro

A operadora de mergulho da
pousada conta com 3 barcos
próprios adequados ao mergulho, e possibilita grupos de mergulhadores separados em cada
barco. Possui todos os equipamentos para locação, estação
de recarga com 3 Compressores,
1 Cascata com 10 cilindros e 120
Cilindros S80 de alumínio para
operação.
Além do deck de mergulho, local
adequado para instrução e montagem de equipamentos com escada para acesso ao mar e platafor ma para passo de gigante,
sem precisar sair da pousada!!
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Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro

Agradecimento especial ao Kazuo e a
Hiroko que sempre nos recepcionam
como se fizéssemos parte da família !!!

@DIVEMAG
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Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro

Nessa matéria ainda produzimos uma série de imagens aéreas que nos mostram uma nova
perspectiva da paisagem e da
mágica do local, espero que
gostem e possam desfrutar desse cenário assim como eu.
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Ilha Grande, Rio de Janeiro | Por: k adu Pinheiro

@DIVEMAG

Why should you visit Sunset House, Grand Cayman?
Brand new dive boats for 2019
Discounted room & dive packages
Unlimited shore diving
Amazing wall diving
Visit the famous Stingray City
We cater to groups & individual divers

CONTATO POUSADA NAUTILUS:

Mention DiveMag1st for FREE reservation gift
1 345 949 7111
reservations@sunsethouse.com
www.sunsethouse.com

Praia de Jaconema, S/N – CEP 23900-900 – Ilha Grande – Angra dos Reis – RJ – Brasil
Tel: 24-998582995 | e-mail: pousadanautilusilhagrande@uol.com.br
http://www.nautilusilhagrande.com.br/
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Ra ja AMpat
Indonésia, Texto e fotos Juan Murillo

Essa é a quarta matéria aqui na
Divemag sobre uma longa viagem à Indonésia, depois das
publicações sobre Alor (edição
74), Komodo (edição 78) e Ambon (edição 79), chegou a hora
de falar sobre Rajat Ampat.

@DIVEMAG
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Ra ja Ampat, indonésia | Por: Juan murillo

@DIVEMAG

A

s Ilhas Raja Ampat formam um arquipélago
situado à noroeste da
ilha de Nova Guiné. Vale lembrar que a ilha de Nova Guiné
é dividida entre dois países,
sendo a metade ocidental
pertencente a Indonésia e a
parte oriental é a Papua Nova
Guiné. A parte Indonésia é dividida em duas províncias: Papua e Papua Oeste.
O arquipélago é for mado por
quatro ilhas principais: Misool,
Salawati, Batanta e Waigeo, e
mais de 1500 pequenos ilhéus
e bancos de areia.
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Ra ja Ampat, indonésia | Por: Juan murillo

A

sua área total (terrestre e marinha) é de aproximadamente 40 000 km², e nela fica o maior parque nacional marinho da Indonésia, na Baía de Cenderawasih.

Já havia estado em Rajat Ampat anterior mente, em um liveaboard de transição entre Sorong e Komodo, mas naquela oportunidade, devido às características da viagem, só tivemos uns 2 ou
3 dias de mergulho na região, mas o suficiente para ter certeza
que esse destino merecia uma estadia mais prolongada.

@DIVEMAG
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Ra ja Ampat, indonésia | Por: Juan murillo

Voos

O

trajeto para chegar na Papua não é fácil. Sorong é a
principal cidade da província de Papua Oeste e é a porta de
entrada para as Ilhas Rajat Ampat,
pois do porto de Sorong que saem
a maior parte dos Liveaboards, ou
barcos para as Ilhas.
De Jakarta, capital da Indonésia,
são 4 horas de voo para Sorong e
de Bali, uma das principais portas
de entrada para turistas na Indonésia, não há voo direto, sendo necessário pelo menos uma conexão
em Makassar.
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Ra ja Ampat, indonésia | Por: Juan murillo

Na cidade de Waisai, localizada na ilha de Waigeo,
há o pequeno aeroporto de Rajat Ampat (código
RJM), cujos voos diretos partem somente de Sorong.
T ive uma certa dificuldade em comprar o voo saindo de Makassar para esse aeroporto. Os sites das
companhias Indonésias nor malmente não aceitam
cartões de crédito inter nacionais; e em sites de viagem como o nusatrip.com ou ticketindonesia.info
também não consegui comprar o voo em questão,
tendo conseguido comprar a passagem somente no
balcão do aeroporto.
Rajat Ampat não estava no planejamento inicial dessa última viagem, mas tive alguns problemas de ordem logística devido a atividade vulcânica do Monte Agung, em Bali, e assim tive que reajustar o meu
itinerário de for ma a evitar passar por Bali.
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C

Ra ja Ampat, indonésia | Por: Juan murillo
omo eu decidi de última hora ir a Rajat Ampat, optei por ficar em
terra, e seguindo uma dica de um guia de mergulho que conheci em
Alor, fiz a reserva na Homestay Yenkoranu, localizada em Kri Island.

https://www.stayrajaampat.com/accommodation/yenkoranu-homestay/
Esse tipo de hospedagem – homestay - é comum pela região de Rajat Ampat,
sendo as pousadas administradas pela população local.
O processo de reserva foi todo por whatsapp e correu tudo dentro do combinado. Para se chegar a Kri Island é preciso ir primeiro de Sorong para Waisai,
o que pode ser feito de ferry ou de avião. Na ida eu usei o avião porque o
tempo de conexão em Sorong era conveniente; já para a volta, a conexão
não funcionava muito bem, então optei pelo ferry.
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Ra ja Ampat, indonésia | Por: Juan murillo

E

ntre Waisai e Kri Island, o transporte de
barco é organizado pela própria homestay e para estadias a partir de 7
dias ele não é cobrado.
Não posso dizer que fiquei satisfeito com o
Yenkoranu Homestay, o lugar é bem rústico, mas não chega a ser horrível. As pessoas que administram o lugar são atenciosas,
mas realmente poderiam melhorar alguns
detalhes que tor nariam a estadia bem mais
agradável! As acomodações são suítes, mas
bem simples, a luz elétrica é por gerador e
funciona apenas pela noite, a comida é razoável.
A grande vantagem do lugar é que o custo
comparado às outras opções de mergulho
em Rajat Ampat é bem menor e o principal
de tudo é que as operações de mergulho
são boas. Os guias eram tranquilos e gostei
muito dos mergulhos, que eram oferecidos 3
vezes ao dia, com exceção dos domingos.
Existe também a possibilidade de mergulho
no House Reef, mas essa área em frente ao
hotel não era muito boa.

@DIVEMAG
O atrativo do House Reef é que
às vezes os funcionários da Homestay jogam peixes mortos
para atrair tubarões de recife.
Por duas vezes eu pedi para que
alimentassem os tubarões no
momento em que eu mergulhava e me atenderam.
Infelizmente estava já ficando
escuro e acabei não conseguindo fazer boas fotos. Para fazer o
mergulho no House Reef eu aluguei apenas o tanque e fui solo!
A Homestay também oferece algumas excursões com destino a
pontos mais distantes. O preço
é fixo, sendo dividido pelos hóspedes que tiverem interesse. A
excursão mais procurada é a visita a Pianemo, um lugar famoso pela fantástica vista. Durante
o passeio também tem paradas
de mergulho ou snorkeling.
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Ra ja Ampat, indonésia | Por: Juan murillo

T

inha lido na inter net que aos domingos, por ser dia de descanso semanal, seria o pior dia para chegar ou sair dessas
homestays da região, pois a população local preza por descansar nesse dia de folga. Todavia, acabei fazendo justamente
o oposto, fiquei uma semana, de domingo a domingo e não vi
nenhum problema nisso.
Pelo contrário, pois como domingo não oferecem atividades de
mergulho ou excursões na Homestay, seria um dia quase perdido
se tivesse passado o dia por lá.
Bom, eu não recomendaria a Homestay para uma pessoa mais
exigente, mas para quem quer ir em Rajat Ampat sem gastar muito, essa é uma opção a considerar.
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Ra ja Ampat, indonésia | Por: Juan murillo

@DIVEMAG

Condições de mergulho: a água
estava a uma temperatura agradável, em média uns 28Cº, algumas vezes uma corrente considerável, mas nada assustador. Por
duas vezes fui fotografar algo nas
partes mais rasas do banco de
corais e tive dificuldade de voltar, numa dessas o guia precisou
até me ajudar com uma corda,
mas não foi nenhuma situação
de risco ou alto estresse.
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Ra ja Ampat, indonésia | Por: Juan murillo

@DIVEMAG

A visibilidade no primeiro dia estava
excelente, depois deu uma caída, mas
ainda assim estava satisfatória. Parece
que a melhor temporada para mergulhar em Rajat Ampat vai de meados de
outubro a meados de dezembro, mas
é possível mergulhar durante todo o
ano e a visibilidade pode variar muito
dependendo da região em que você
está. Os pontos que mergulhei eram
banco de corais não muito profundos.

Vida marinha
Rajat Ampat é considerado uma das
regiões de maior biodiversidade marinha do planeta, mas lembre-se que a
região é imensa, de for ma que toda
essa biodiversidade não garante que
em poucos mergulhos você poderá
ver centenas de criaturas marinhas!
Em outras regiões da Indonésia, como
Alor e Komodo, a minha percepção de
biodiversidade foi até maior.
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Ra ja Ampat, indonésia | Por: Juan murillo

U

m dos atrativos de Rajat Ampat é o tubarão Wobbegong, também conhecido como tubarão carpete. Esse peixe
costuma ficar parado, fazendo camuflagem
com o fundo. É encontrado nor malmente escondido embaixo de corais, e sem dúvida é
uma espécie muito exótica!
Fotografia: O forte de Rajat Ampat para fotografia é a lente grande angular: napoleões,
tubarões, grandes cardumes e corais são o
prato predileto dos fotógrafos.
Eu usei a grande angular o tempo todo e não
teve nenhum mergulho em específico que tenha sentido muita falta de ter uma lente macro, mas isso é sempre bom perguntar ao guia
de mergulho antes de preparar a câmera.
Vale lembrar que o tubarão Wobbegong,
apesar de ficar parado, é difícil de fotografar,
pois além de estar quase sempre entocado, o
for mato achatado e a camuflagem dificultam
muito fazer uma foto interessante. Geralmente é preciso ter um pouco de calma e tempo
para conseguir uma boa foto!

@DIVEMAG
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Ra ja Ampat, indonésia | Por: Juan murillo

O peixe crocodilo também é bastante encontrado em Rajat Ampat,
para fotografá-lo uma lente intermediária seria o mais recomendável devido ao tamanho médio dessa criatura que também se camufla
nos corais.

Moeda: Provavelmente pode ser
importante já levar Rúpias Indonésias para pagar suas despesas em
Rajat Ampat, pois pelo menos na
Yenkoranu Homestay, a conversão
do dólar era péssima, mas felizmente perguntei antes.

Considerações finais:

O fuso horário entre o Brasil e a Papua são 12 horas, ou seja, para nós
brasileiros essas ilhas estão exatamente do lado oposto do planeta e isso ajuda entender o quanto
longe fica esse destino!

Rajat Ampat está entre os lugares
mais famosos para mergulho na Indonésia e acho muito pouco provável que alguém se decepcione,
pois é realmente espetacular.

45

@DIVEMAG
@DIVEMAG

Fotos: Erika Beux

Ra ja Ampat, indonésia | Por: Juan murillo
Rajat Ampat é uma região imensa, com resorts de mergulho por diferentes ilhas e também muitas opções de liveaboard, opção na qual é possível explorar melhor a região,
mas mesmo assim essas viagens de 7 ou 10 dias ainda parecem pouco tempo dado a imensidão do lugar.
Apesar de ser minha segunda vez em Rajat Ampat, sai de
lá com a impressão que ainda vi muito pouco da região.
Talvez para se conhecer razoavelmente a região seja necessária uma estadia de pelo menos umas 3 ou 4 semanas
e com certeza ainda pretendo fazer uma viagem mais específica ao redor dessas ilhas!
Mais 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 mundo é o seu destino! Consulte seu dive center.

EMPRESAS PARCEIRAS
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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.
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