
PONTO DE MERGULHO 
EXCLUSIVO DA  
SCUBA GEAR EXPRESS 

(61) 98596-5665



DAY USE PARA MERGULHADORES 

O CCIP - CENTRO DE CONVENÇÕES ISRAEL PINHEIRO 
Com 90 mil metros quadrados de área construída, O Centro de Convenções Israel Pinheiro fica em um 
terreno de 300 mil metros quadrados às margens do Lago Paranoá - ao lado da Ermida Dom Bosco na QL 
32 do Lago Sul. Está a 20 minutos do Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitscheck e 
a 15 minutos do centro da cidade. 

EXCLUSIVO PARA MERGULHADORES DA SCUBA GEAR EXPRESS 

Scuba Gear Express assinou um contrato de exclusividade com o CCIP para uso dos 
mergulhadores de Brasília, garantindo assim a segurança. 

Porque o mergulho no CCIP? 
Devido a diversos casos de assaltos, roubos e inclusive um latrocínio ocorrido nas margens do Lago Paranoá, 
a International Training Brasil fechou um convênio com o CCIP a fim de garantir a segurança dos 
mergulhadores de Brasília e turistas mergulhadores que queiram mergulhar no Lago Paranoá. 

O CCIP tem acesso restrito, com guarita e portão fechado. Fica perto da barragem com profundidades que 
vão de 4m até 30m com sistema de cabeamento submerso para facilitação da navegação dos 
mergulhadores.  O local conta ainda com uma enseada própria e exclusiva protegida de embarcações, 
banheiro e local com piso de cimento evitando lama nos equipamentos. 

Como funciona o Day Use para MERGULHADORES 
Os mergulhadores que quiserem usar o local para mergulho deverão apresentar: 

1. Certificação de mergulhador internacional da SDI, TDI, ERDI ou PFI. 
2. Preencher o formulário de inscrição, no site https://mergulhoccip.eventbrite.com.br 
3. Após aprovado o pagamento será enviada a reserva por email. 

Como funciona o Day Use para ESCOLAS/INSTRUTORES AFILIADOS DA SDI/TDI/ERDI/
PFI 
As escolas ou instrutores da International Training Brasil que quiserem usar o local para mergulho deverá 
apresentar: 

1. Certificação de instrutor da SDI, TDI, ERDI ou PFI. 
2. Preencher o formulário de inscrição de grupo, assinar e enviar para o email: infobrasil@tdisdi.com 
3. Solicitar a reserva do grupo 48 horas antes do mergulho no WhatsApp (61) 98596-5665 
4. Após aprovação da Reserva o pagamento da taxa do Day Use no valor de R$ 25,00 por pessoa, por dia,  

na conta abaixo e envio do comprovante no ato da reserva.  
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INTERNATIONAL TRAINING BRASIL LTDA 
ITAU 341 
Agência 0198 
Conta 24510-2 
CNPJ 02.228.992/0001-34 

Como funciona a entrada 
Os mergulhadores que estiverem com nome na lista de entrada poderão acessar pelo portão principal no 
horário programado (das 8h até as 17h).  Devem apresentar a identidade na portaria para conferência. Após a 
entrada se direcionar ao local de mergulho indicado. Não será permitida a entrada de ninguém que não esteja 
na lista de reserva, sendo mergulhador ou não.  A única excessão é o motorista de Taxi e ou Uber que deve 
deixar o local assim que deixar os passageiros. 

Regras 
Para o bom relacionamento comercial entre o CCIP e a ITB as regras devem ser seguidas por todos os 
participantes: 

• Horário de funcionamento – das 08:30 às 17hrs; 

• Todos, independente de ser mergulhador ou não, devem pagar a entrada. 

• Ao entrar, dirija-se ao local de mergulho devidamente identificado; 

• Não é permitido equipamento eletrônico de som nas dependências do CCIP (som alto) , respeite o silêncio 
e outros eventos; 

• Não é permitido veículos no gramado , os mesmos deverão ficar estacionados nos locais de 
estacionamento; 

• Recomendamos que vigie seus pertences, não nos responsabilizamos pelos mesmos; 

• Proibida a entrada com qualquer tipo de arma, exceto os casos previstos em lei; 

• Não será tolerado , em hipótese alguma, o uso de entorpecente nas dependências do CCIP, sendo 
aplicado o procedimento legal; 

• Proibida da pesca no lago; 

• Não é permitida a entrada de bebidas alcóolicas de qualquer natureza, bem como não será permitido o uso 
de churrasqueiras portáteis ou improvisadas; 

• Após o uso de comidas e bebidas o lixo deverá ser acondicionado na lixeira e o local ser entregue limpo; 

• Nas dependências do CCIP só poderão ser utilizados o banheiro da piscina, pedimos evitar entrar molhado 
no banheiro se o fizer limpar o chão molhado para não causar acidentes; 

• É vetada a utilização da piscina; 

• É vetada a utilização de outras dependências do CCIP, bem como circular pelo complexo sem autorização; 
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• É vetada a utilização do CCIP para fotos profissionais; 

• Crianças devem estar sob a supervisão do responsável; 

• Para sua segurança, não mergulhe de cabeça no lago, pode haver pedra; 

• A disponibilidade de acesso depende do momento da consulta na reserva; 

• A reserva ainda que confirmada, poderá ser cancelada, a qualquer momento, sem ônus para o CCIP e para 
a International Training Brasil. Cancelamentos serão informados no telefone cadastrado na reserva e/ou 
email. 

• Não existe "no show", reserva feita e não utilizada não gerará crédito. 

• Não é permitido trazer animais de estimação sem autorização prévia; 

• É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, 
derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada 
exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente. Lei n° 9.294, de 15 de 
julho de 1996, além de ser uma questão de respeito ao próximo, por ser desagradável para quem não 
fuma. 

O não cumprimento das regras o usuário do Day Use será convidado a se retirar do complexo CCIP 
e poderá ser proibido seu regresso ao complexo.
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