
Fazenda da Grama: altas ondas em Sampa
Com visual paradisíaco, me senti em uma surf trip

Por Rico de Souza

20/07/2021 12h33 · Atualizado 

  

OUTROS ESPORTES

há 5 dias

Foto: Fazenda da Grama Clau Kassab



Amigos — Foto: Rafael (de roupa borracha) , com Heleninha, eu e João Amorim de Souza - Foto: Clau Kassab



Fui a São Paulo para encontrar com meu amigo Rafael de Carvalho. É sempre um

prazer pra mim ir ao lugar onde as coisas acontecem e que sempre me dá ótimas

oportunidades de trabalho, diversão e reencontro com grandes amigos. E nessa

ocasião, não foi diferente, encontrei vários amigos, conversamos bastante, fizemos

bons negócios, sempre com uma ótima atmosfera e alto astral. Dessa vez ainda rolou

um surfe, já que meu amigo Rafael me convidou para conhecer a "Fazenda da Grama",

lugar espetacular que conta com uma piscina de ondas com a tecnologia "Wave

Garden".

Direita na fazenda — Foto: As ondas são realmente muito divertidas - Foto: Clau Kassab

Eu já havia ouvido falar sobre essa piscina, vi alguns vídeos nas redes sociais. Visitei a

Fazenda em um dia muito especial, com um sol lindo, temperatura agradável, na

companhia ótimos surfistas, que estavam presentes pegando altas ondas. Eu já sabia

que seria bacana, mas não imaginava que a experiência fosse tão incrível. Fiquei muito

feliz em ter a oportunidade de surfar em um local com tanta tecnologia, pois comecei



no esporte por volta de 1964, surfando com pranchas de madeira, dessa forma

conseguir acompanhar toda essa evolução até hoje é um privilégio.

Manobra — Foto: As ondas são super manobráveis - Foto: Clau Kassab

Quando avistei a "Praia da Grama" pela primeira vez, achei inacreditável: parecia que

eu estava em um lugar paradisíaco, estilo Maldivas… toda a ambientação é perfeita, o

que nos remete realmente a um clima de praia e surfe. Fui muito bem recebido pelos

quatro sócios da KSM Realty e idealizadores da Praia da Grama: Oscar Segall, Caio

Segall, João Amorim de Souza, Raul Amorim de Souza. Conheci também o Fernando

Odriozola, espanhol que desenvolveu a tecnologia "Wave Garden", um cara bastante

gentil e inclusive surfou com minhas pranchas na piscina e gostou. Fiquei muito feliz de

ter sido recebido de uma forma tão calorosa e amigável.



Rafa — Foto: Rafael pegando um tubinho - Foto: Clau Kassab

Dentro da água, nessa mesma bateria, que eu surfei, estavam nomes como Ítalo

Ferreira, Alex Ribeiro, Yago Dora, Sophia Medina, atleta que eu pude notar que

realmente tem um talento diferenciado, e não falo isso porque ela é irmã do Gabriel

Medina, e sim porque a menina realmente leva jeito e vai acontecer num futuro

próximo.



Direitinha — Foto: As direitinhas são muito divertidas - Foto: Clau Kassab

A piscina tem um cardápio variado de ondas, das mais tranquilas para iniciantes até as

para surfistas avançados. A onda mais difícil é realmente boa e exige bastante

habilidade do surfista, já que é uma onda bem rápida e tubular. A galera de pranchinha

estava fazendo a festa e eu, de pranchão, tive que me adaptar à velocidade da onda...

se der mole você cai lá de cima e mesmo o fundo sendo emborrachado, é melhor ter

cuidado.

Rasgada — Foto: As ondas são boas para pranchinha e pranchão - Foto: Clau Kassab

Além das ondas, o empreendimento impressiona, pois a "Fazenda da Grama" também

conta com uma estrutura muito boa, há um belo campo de golfe e um Haras (em

construção). O modelo de gestão do condomínio é muito legal porque quando você

compra o terreno, já pode usufruir da estrutura. Outra coisa que eu achei muito

interessante foi a forma na qual a piscina funciona: as séries entram vem com cinco ou



seis ondas e você acaba de surfar uma, volta e já pega outra. Dessa forma o surfe fica

bem dinâmico, na nossa bateria eu ia na primeira, depois vinha o Ítalo, na de trás a

Sophia, em seguida o Yago, todos quebrando.

Dora — Foto: O top do CT, Yago Dora, mostrou muito talento na sessão - Foto: Clau Kassab

Muito legal esse sistema! Você acaba cansando bastante com a intensidade e em 1:30h

de bateria peguei muitas ondas! A água é fria, pois estamos no inverno, mas não

congelante, surfei com um short john com mangas longas, mas da próxima vez vou

com uma roupa mais leve. Além dos surfistas competidores, encontrei com outros

amigos que também trabalham com o surfe, que é o caso do Paulinho (representante

das quilhas FCS) responsável pelos convites para os atletas.



Visual — Foto: Visual incrível! Obrigado Rafael e Fazenda da Grama - Foto: Clau Kassab

Ah, não posso esquecer de dizer que deixei alguns livros autografados para meus

amigos, que fizeram questão de ter, cada um deles, um exemplar. Foi uma experiência

incrível! Queria agradecer aos proprietários da Fazenda da Grama e em especial ao

Rafael que me proporcionou essa surf trip. Em breve estarei de volta!

Aloha e boas ondas, Rico de Souza!
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As novidades que você não pode perder sobre o mundo do esporte direto na sua caixa de entrada.


