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DUPLO RECORDE ATLÂNTICO PARA SERGIO DAVÌ.
1770 MILHAS NÁUTICAS SEM PARADA
DE CABO VERDE À GUIANA FRANCESA.
Sergio Davi volta a tentar e consegue! Com as suas 1770 milhas náuticas em 6 dias e 8 horas de navegação sem
escalas, bateu o recorde anterior de junho de 2017 (quando navegou de Cabo Verde para o Brasil, percorrendo 1258
milhas náuticas em 132 horas de navegação). Desta vez foi mais longe, chegando à cidade de Kourou, na Guiana
Francesa, ontem à tarde quinta-feira 10 de fevereiro, onde encontrou à sua espera o pessoal do Hotel Restaurante La
Marina, Denis Bourlot e o vice-cônsul da Itália Giorgio Cappa.

O destemido comandante enfrentou condições meteorológicas nem sempre favoráveis, teve que lidar com ondas de até
2-3 metros que, no entanto, não comprometeram a navegação. O poderoso Aretusa Explorer, também conhecido como
Nuova Jolly Prince 38cc, impulsionado pelas duas potentes hélices duplas Suzuki DF300B, confirmou seu excelente
desempenho. Também os fiéis companheiros de viagem de Davì foram os dispositivos Simrad que lhe permitiram
permitir-se, quando necessário, um pouco de descanso.
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No entanto, prudentemente, o capitão finalmente
decidiu não enfrentar esta travessia completamente
sozinho, aceitando a bordo um convidado especial: Teo
Aiello, co-proprietário da Nuova Jolly Marine e irmão de
Antonio (a quem vimos navegando juntos para Sergio
Davì de Gran Canária ao Mindelo).
A decisão de não abordar este troço completamente
sozinho foi motivada por razões de extrema segurança,
ligadas

sobretudo

às

delicadas

operações

de

transferência de combustível. Precisamente em virtude
da campanha de proteção ambiental realizada com o
"Ocean to Ocean RIB Adventure", a Davì instalou
sistemas de travamento especiais para os tanques para
evitar qualquer perda no mar e também válvulas de
fechamento

especiais

que

evitam

qualquer

derramamento no mar.
Com a chegada na Guiana Francesa Davì é quase a
metade do total de milhas calculadas para chegar a Los
Angeles. Agora começa uma nova parte da aventura,
com novas experiências para viver. De fato, as ilhas do
Caribe, Colômbia, Panamá, Guatemala, México e
finalmente a Califórnia esperam por ele.
Para continuar acompanhando os desenvolvimentos do “Ocean to Ocean RIB Adventure” basta consultar as páginas
sociais Facebook (Sergio Davì Adventures) e Instagram (@sergiodavi_adventures).
Também é possível seguir o capitão e seu Aretusa Explorer em tempo real através do seguinte link rastreador GPS
desenvolvido pela SGS Tracking: http://www.sgstracking.com/live/index.html?id=263.
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