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A Espetacular Volta ao Mundo do veleiro 
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em um porto seguro...em um porto seguro...

2014 dez - Veleiros do Sul, Porto Alegre 



APRESENTAÇÃO

Paulo Vinícius Arruda Passos, velejador brasileiro, 53 anos. Esse é um navegador
com muita história para contar!

A bordo do veleiro Petit Prince, um Fast 345, fabricado no Brasil, está fazendo uma
circunavegação espetacular, ora em solitário, ora recebendo tripulantes com ou sem
experiência para vivenciarem essa magnífica aventura a bordo.

Saiu de Angra-RJ em 2014 para a
Patagônia/Argentina, e depois percorreu a costa
do Atlântico com seu simpático barco.

Agora, em julho de 2017, está em Key West,
Florida/USA.

2015 out  - Iate Clube do Natal, RN



APRESENTAÇÃO

Sua volta ao mundo não é nada
convencional, está sendo feita através
dos mares mais gelados e duros do
planeta. Groenlândia, Círculo Polar
Ártico, Sibéria, Alasca, Estreito de
Magalhães estão na sua ousada rota.

De comum somente o barco de série e
fabricado em fibra de vidro. Não é um
barco metálico usualmente utilizados para

2014 ago - Ilha Grande, Abraão
barco metálico usualmente utilizados para
os cruéis mares que estão sendo
singrados.

Paulo estará em agosto e setembro deste ano no Brasil, para visitar amigos e
contar um pouco de como está fazendo uma viagem assim.

2014 ago - Ilha Grande, Abraão



A VIAGEM

2015 maio - Supimar, Guarujá



A VIAGEM

“...Natal de 2014. Reunião gigante de toda nossa família.
Pessoal de Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio
Grande do Sul. Decidi então que iria naquele verão para
Porto Alegre com o Petit Prince. Tenho tantos amigos
velejadores no sul, mais a família gaúcha, por que não?
Os primos gaúchos, desde adolescentes, sempre amaram
navegar conosco.

E já que iria até Porto Alegre, por que não dar uma
esticada até a Patagônia? Esta saída de Angra dos Reisesticada até a Patagônia? Esta saída de Angra dos Reis
para a Patagônia, em dois de dezembro de 2014,
foi o início da circunavegação.

Após a nossa volta para Angra, a nova saída, final de julho
de 2015, já tinha como destino, Tronso na Noruega...”

*Parte da entrevista concedida ao BLOG Velas do Mucuripe.

2017 jan - São Vicente e Granadinas, Caribe



A VIAGEM

Desde dezembro de 2014 já navegamos 9.730 milhas. O veleiro é um hiper
confiável Fast 345, chamado Petit Prince, da nossa família desde quando saiu da
fábrica em 1987.

Na primeira parte desta volta ao mundo, chegamos na Península Valdes, paralelo 40
Sul na Patagônia, Argentina. Sendo as últimas 500 milhas, de Mar Del Plata para
Puerto Madryn, em solitário. Isto foi no verão meridional de 2014/15.

Voltamos para Angra no meio
da primavera, de ondeda primavera, de onde
zarpamos novamente, com
proa norte, em julho de 2015.

2015 nov - Barra  do Cunhau, RN



Agora estamos em Key West, Flórida,
Estados Unidos da América, nos

A VIAGEM

Estados Unidos da América, nos
preparando para cruzar o Atlântico Norte
no verāo boreal de 2018, pela altura do
paralelo 60 Norte. Os portos de saída
deverão ser pela Terra Nova, Canadá.

Nosso planejamento prevê escalas ao sul
da Groenlândia, Islândia e direto para o
norte norueguês. Alternativas nas ilhas
Faroe e Shetland.mais frios.Faroe e Shetland.mais frios.

Ou seja, nossa ideia sempre
foi cruzar do Atlântico para
Europa por primeiro e
conhecer de perto os povos
destes países.

2015 jul - entre Abrolhos e Porto Seguro

2015 abr - Volvo Ocean Race StopOver, Itajaí



BRASIL Ago - Set 2017

2017 abr - Cayo Pescadores, Cuba



BRASIL Ago - Set 2017

Comandantes e amigos, estarei no Brasil nos meses de agosto e setembro.

Nosso objetivo é fomentar e divulgar a mentalidade náutica, em que a
embarcação não se configura simplesmente como meio de transporte, mas
como principal motivador da prática marítima, além da grande fraternidade que
é o grupo de velejadores no Brasil e mundão afora.

Para tanto, estaremos viajando pelo Distrito Federal, Rio de Janeiro, SãoPara tanto, estaremos viajando pelo Distrito Federal, Rio de Janeiro, São
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Serão 15 cidades
visitadas e em algumas delas, mais de um lugar de apresentação.



Datas e Cidades por onde serão as apresentações:

BRASIL Ago - Set 2017

Datas e Cidades por onde serão as apresentações:

Agosto:

� 10 – Brasília/DF
� 15 – Niterói/RJ
� 16 e 18 – Rio de Janeiro/RJ
� 17 – Cabo Frio/RJ
� 19 – Angra/RJ
� 20 – Paraty/RJ
� 22 – São José dos Campos/SP

Setembro:

� 01 – Joinville/SC
� 02 – Itajaí/SC
� 03 – Florianópolis/SC
� 05 – Porto Alegre/RS

� 22 – São José dos Campos/SP
� 23, 28 e 29 – São Paulo/SP
� 25 e 26 – Ilha Bela/SP
� 27 – Santos/SP
� 30 – Curitiba/ PR

2015 jul - Ilhabela Sailing Week



Essa apresentação se baseia em onde estivemos e onde pretendemos ir. 
Com a abordagem dos seguintes temas:

BRASIL Ago - Set 2017

Com a abordagem dos seguintes temas:

� Como foi a preparação para esta viagem;
� Escolha da rota e adequação de acordo com as estações do ano;
� Informações sobre latitude/longitude e diferenças dos hemisférios Norte/Sul;
�Regimes meteorológicos das regiões por onde estamos passando. Destaque 
para as áreas mais críticas;
� Procedimentos oficiais para entrada e saída nos países;
� Partida de Angra e chegada na Patagônia em solitário, primeiras 9.730 milhas;

�Surpresas encontradas, boas e más, 
encantamentos e medos;
�Questão financeira;
�Manutenção da embarcação; 
�Próximos mares que pretendemos singrar 
nas 32 mil milhas restantes, e cronogramas.

2015 jul - Iate Clube Armação, Búzios



Os amigos que estão me apoiando e eu, Paulo Vinícius, queremos apresentar,

PÚBLICO ALVO

Os amigos que estão me apoiando e eu, Paulo Vinícius, queremos apresentar,
conversar, obter e trocar informações sobre essa viagem, com outros
navegadores, pessoas do meio náutico amadores ou profissionais, bem como
aqueles que tem curiosidade, mas não estão inseridos nesse “mundo”.

As apresentações serão
realizadas para:

�Velejadores de todas as�Velejadores de todas as
idades e interessados em iniciar
na vela;

�Público em geral das
comunidades locais;

2015 jun - Sitio Forte, Angra dos Reis



AS APRESENTAÇÕES SERÃO DE ENTRADA LIVRE.

APOIO / PATROCÍNIO

Ressaltamos que temos alguns custos com deslocamentos,
alimentação e hospedagem, além dos locais que são
solicitados para serem cedidos nos dias e horários dos
encontros.

NÃO VISAMOS REMUNERAÇÃO ALGUMA COM AS
APRESENTAÇÕES.

Nosso intuito é compartilhar nossa experiência de mar e vida.Nosso intuito é compartilhar nossa experiência de mar e vida.
Tentar dividir e absorver conhecimento com o máximo de
pessoas que encontraremos ao longo essas palestras.

Estamos criando CROWDFUNDING, para que amigos e
apoiadores possam dar sua contribuição voluntária individual
para viagem do Petit Prince, circundar o mundo pelas altas
latitudes.

2017 abr - Cayo Pescadores, Cuba



NOSSA CONTRAPARTIDA

� Inserção da logo da empresa em todo material veiculado, acordado previamente,
exceto material cortesia ofertado por qualquer empresa e/ou instituição;

� Veiculação de vídeo e material promocional do
patrocinador/apoiador, se houver, nas aberturas das

exceto material cortesia ofertado por qualquer empresa e/ou instituição;

� Direito de incluir brindes e materiais promocionais para sorteios aos participantes
nos dias dos eventos;

�Citação do nome do patrocinador/apoiador no início e final das apresentações e
fixada durante todo o tempo do evento se a empresa tiver material para expor;

patrocinador/apoiador, se houver, nas aberturas das
apresentações;

�Palestra para funcionários e colaboradores das
empresas apoiadoras/ patrocinadoras sobre Plano de
Ação e Planejamento Estratégico com Paulo Vinícius;*

* Consultar disponibilidade nos dias dos eventos;

2015 jul - Angra dos Reis Marina Clube



CONTATOS

Estamos mantendo contato com as pessoas envolvidas através de e-mail, e, para Estamos mantendo contato com as pessoas envolvidas através de e-mail, e, para 
dar maior praticidade, whatsapp: 

Paulo Vinícius Arruda Passos – Comandante do Petit Prince 
pauloviniciusap@gmail.com
(+1 305 504 3428)

Marina Bruschi – Velejadora e Coordenadora das apresentações
marina.bruschi@gmail.commarina.bruschi@gmail.com
(+55 41 9616 5717)

Bruna Saba – Atual tripulante e Assessora das apresentações
brunasaba87@gmail.com
(+55 62 98586 8986)



JÁ ESTÃO NOS APOIANDO:



JÁ ESTÃO NOS APOIANDO:



Muito obrigado pela 
atenção comandantes 

e amigos,

Grande abraço da 
tripulação Petit Prince

e até breve!e até breve!

2015 jun - Sitio Forte, Angra dos Reis


