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Fa e da da G a a: a a
Com isual paradis aco, me senti em uma surf trip
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Amigos

Foto: Rafael (de roupa borracha) , com Heleninha, eu e Jo o Amorim de Sou a - Foto: Clau Kassab

Fui a S o Paulo para encontrar com meu amigo Rafael de Car alho. sempre um
pra er pra mim ir ao lugar onde as coisas acontecem e que sempre me d

timas

oportunidades de trabalho, di ers o e reencontro com grandes amigos. E nessa
ocasi o, n o foi diferente, encontrei

rios amigos, con ersamos bastante, fi emos

bons neg cios, sempre com uma tima atmosfera e alto astral. Dessa e ainda rolou
um surfe, j que meu amigo Rafael me con idou para conhecer a "Fa enda da Grama",
lugar espetacular que conta com uma piscina de ondas com a tecnologia "Wa e
Garden".

Direita na fa enda

Foto: As ondas s o realmente muito di ertidas - Foto: Clau Kassab

Eu j ha ia ou ido falar sobre essa piscina, i alguns deos nas redes sociais. Visitei a
Fa enda em um dia muito especial, com um sol lindo, temperatura agrad el, na
companhia timos surfistas, que esta am presentes pegando altas ondas. Eu j sabia
que seria bacana, mas n o imagina a que a e peri ncia fosse t o incr el. Fiquei muito
feli em ter a oportunidade de surfar em um local com tanta tecnologia, pois comecei

no esporte por olta de 1964, surfando com pranchas de madeira, dessa forma
conseguir acompanhar toda essa e olu o at hoje um pri il gio.

Manobra

Foto: As ondas s o super manobr

eis - Foto: Clau Kassab

Quando a istei a "Praia da Grama" pela primeira e , achei inacredit el: parecia que
eu esta a em um lugar paradis aco, estilo Maldi as toda a ambienta o perfeita, o
que nos remete realmente a um clima de praia e surfe. Fui muito bem recebido pelos
quatro s cios da KSM Realt e ideali adores da Praia da Grama: Oscar Segall, Caio
Segall, Jo o Amorim de Sou a, Raul Amorim de Sou a. Conheci tamb m o Fernando
Odrio ola, espanhol que desen ol eu a tecnologia "Wa e Garden", um cara bastante
gentil e inclusi e surfou com minhas pranchas na piscina e gostou. Fiquei muito feli de
ter sido recebido de uma forma t o calorosa e amig el.

Rafa

Foto: Rafael pegando um tubinho - Foto: Clau Kassab

Dentro da gua, nessa mesma bateria, que eu surfei, esta am nomes como talo
Ferreira, Ale Ribeiro, Yago Dora, Sophia Medina, atleta que eu pude notar que
realmente tem um talento diferenciado, e n o falo isso porque ela irm do Gabriel
Medina, e sim porque a menina realmente le a jeito e ai acontecer num futuro
pr

imo.

Direitinha

Foto: As direitinhas s o muito di ertidas - Foto: Clau Kassab

A piscina tem um card pio ariado de ondas, das mais tranquilas para iniciantes at as
para surfistas a an ados. A onda mais dif cil realmente boa e e ige bastante
habilidade do surfista, j que uma onda bem r pida e tubular. A galera de pranchinha
esta a fa endo a festa e eu, de pranch o, ti e que me adaptar

elocidade da onda...

se der mole oc cai l de cima e mesmo o fundo sendo emborrachado, melhor ter
cuidado.

Rasgada

Foto: As ondas s o boas para pranchinha e pranch o - Foto: Clau Kassab

Al m das ondas, o empreendimento impressiona, pois a "Fa enda da Grama" tamb m
conta com uma estrutura muito boa, h um belo campo de golfe e um Haras (em
constru o). O modelo de gest o do condom nio muito legal porque quando oc
compra o terreno, j pode usufruir da estrutura. Outra coisa que eu achei muito
interessante foi a forma na qual a piscina funciona: as s ries entram em com cinco ou

seis ondas e oc acaba de surfar uma, olta e j pega outra. Dessa forma o surfe fica
bem din mico, na nossa bateria eu ia na primeira, depois inha o talo, na de tr s a
Sophia, em seguida o Yago, todos quebrando.

Dora

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

Muito legal esse sistema! Voc acaba cansando bastante com a intensidade e em 1:30h
de bateria peguei muitas ondas! A gua fria, pois estamos no in erno, mas n o
congelante, surfei com um short john com mangas longas, mas da pr

ima e

ou

com uma roupa mais le e. Al m dos surfistas competidores, encontrei com outros
amigos que tamb m trabalham com o surfe, que o caso do Paulinho (representante
das quilhas FCS) respons el pelos con ites para os atletas.

Visual

Foto: Visual incr el! Obrigado Rafael e Fa enda da Grama - Foto: Clau Kassab

Ah, n o posso esquecer de di er que dei ei alguns li ros autografados para meus
amigos, que fi eram quest o de ter, cada um deles, um e emplar. Foi uma e peri ncia
incr el! Queria agradecer aos propriet rios da Fa enda da Grama e em especial ao
Rafael que me proporcionou essa surf trip. Em bre e estarei de olta!
Aloha e boas ondas, Rico de Sou a!
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As no idades que oc n o pode perder sobre o mundo do esporte direto na sua cai a de entrada.

