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ALOHA,
Rico de Souza

Tricampeão Brasileiro de surf

1970-72-73

Vice-campeão mundial de Longboard

1989

Tricampeão Brasileiro de Longboard

1987-88-89



6 Records
Guinness Book
Chamando atenção para os problemas
do aquecimento global.

Maior  prancha 
do mundo

Quantidade de surfistas 
na mesma onda



Embaixador oficial
do Surf no Brasil
▪ Cidadão benemérito do estado do RJ;
▪ Medalha Pedro Ernesto por 40 anos de contribuição ao esporte;
▪ Embaixador oficial do surf no Brasil pelo Ministério do Esporte;
▪ Embaixador do instituto Trata Brasil.



Através do surf
conheci o mundo
Em uma época menos populosa 
e menos poluída.

Galápagos  - Austrália  - Califórnia  - Balangan - Maldivas  - Mentawai - África do Sul  - Peru  - Costa Rica  - Hawaii



Foi pelo Hawaii
que mais me identifiquei

Aprendi a amar e respeitar a cultura do Oceano. 

O ESPÍRITO ALOHA



Trouxe pra mim
novas conexões através
das Remadas Oceânicas 
Desbravar, sentir medo. 
Fortalecendo a relação com o Mar



A poluição das
praias Cariocas 
não vem de hoje 
Hepatite aos 12 anos
no Leblon RJ. 

SHIT
POINT



do Quebra-Mar
para Saquarema
A poluição das lagoas de Jacarepaguá inviabiliza 
o campeonato mundial de surf no RJ.





São Conrado
1975-2019
Esquerdas lindas, amadas pelos gringos 
hospedados no Sheraton, com o crescimento da 
comunidade Rocinha sem saneamento, transforma 
a praia e inviabiliza a prática do Surf.



Baía de Guanabara
nas Olimpíadas 
O fracasso em despoluir 80% da Baía de Guanabara quase 
inviabilizou as provas de vela para a Rio2016 



Catástrofes ambientais
recentes atingem praias
Brasil afora
Acidente com barragens de minério da Samarco em Mariana, 
poluindo picos de surf como Regência[ES] e Titânzinho,  e o 
vazamentos de petróleo agravam condições do Oceano, poluindo 
picos de surf de todo o nordeste.



Tenho orgulho de ser
Surfista e minha missão
é preservar o Meio 
ambiente
Há 30 anos envolvido em projetos sociais e  
ambientais para deixar as praias mais limpas, e 
preservar a vegetação nativa.



Educação, 
o caminho para o futuro 
dos Oceanos
Redução do impacto ambiental através da consciência da população 
e da informação, principalmente dos jovens.

+40 palestras 
incentivando o 
desenvolvimento 
humano através do 
esporte.



Uma nova 
geração
que já é mais 
consciente
Mais acesso a informação, 
mais questionadora, com novos 
hábitos, mais sustentáveis e em 
ritmo acelerado.

Fonte:  Gfk Custom Research Brasil Pesquisa De Mercado Ltda em entrevista para a Revista Exame. 



Oceano é vida.
Temos obrigação de 
propagar seu cuidado
para o bem de todo
o planeta.





Obrigado.
Aloha, Rico de Souza
apoio: wide.com.br


