14 MULHERES VELEJADORAS
LANÇAM LIVRO SOBRE SUAS
AVENTURAS NO MAR.
“MULHERES VELEJANDO PELO MUNDO” É UM LIVRO
REPLETO DE HISTÓRIAS DE CORAGEM E AMOR PELA
VIDA QUE DESPERTAM O DESEJO DE AVENTURA E O
ENCANTAMENTO PELO DESCONHECIDO

O livro Mulheres Velejando Pelo Mundo é uma coletânea de crônicas de 14 autoras, cada uma delas com ótimas
histórias para contar sobre a vida a bordo de um veleiro. São aventuras de todo tipo, às vezes engraçadas, às vezes
dramáticas, que revelam as viagens e paisagens marítimas sob o olhar feminino. Edição bilíngue português/francês,
ilustrada com um caderno de fotos coloridas.
A vida das mulheres a bordo de veleiros é cheia de atividades, sentimentos e situações que testam os limites em
todos os sentidos. Um estilo de vida pouco comum, rico em experiências pessoais que levam a uma compreensão
diferente de coisas simples. O livro leva o leitor rumo à compreensão da visão feminina de uma atividade
historicamente dominada por homens.
AS AUTORAS são velejadoras do mundo, mulheres que trabalham com veleiros, outras que usam seus barcos nos
fins de semana e férias com a família, algumas comandantes de seus barcos, outras que correm regatas, aquelas que
começaram a velejar cedo outras que aprenderam já adultas, mães, esposas, profissionais, algumas moram a bordo
e tem também aquelas que já deixaram o mar e contam suas lembranças. Mulheres que navegam no Brasil e
mulheres que navegam no mundo. Cada uma tem sua história para contar e estão juntas nessa obra.
Prefácio de Renata Grael, organização de Mariza Pacheco e Sylvia Nemer que idealizou esse projeto e reuniu as
autoras:
Ana Paula Ronzani Costa
Chantal Cornueau
Chris Amaral
Cida Caetano Vianna
Cyntia Franco
Danielle Ferreira
Jurema Stussi
Lisia Monnerat Haddad
Marcia Cunha
Mariza Pachecco
Patrícia Caetano Abreu
Renata Liu
Sylvia Nemer
Tatiana Zanardi
Editado pela 7 Letras o livro possui 28 crônicas em suas 304 páginas. O lançamento virtual ocorre na segunda feira
27 de julho de 2020 nas redes sociais @mulheresvelejandopelomundo (Instagram, Facebook e YouTube). O
lançamento físico que estava programado para abril no Iate Clube do Rio de Janeiro foi adiado devido à pandemia,

portanto as autoras estão preparando uma ação virtual para marcar o início das vendas. O livro pode ser adquirido
na Livraria Travessa (www.travessa.com.br) e pelo site da Editora 7 Letras (www.7letras.com.br/mulheres-velejandopelo-mundo.hml). Os interessados podem acessar o Instagram e concorrer ao sorteio de um livro e cupons de
desconto.
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Drive para acesso às fotos da divulgação:
https://drive.google.com/folderview?id=1nZU_xWLtxFEC3lT4IiRpIyOdNeUWS9S0

