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o mElhor momEnto do wakE no país

Nesta edição só dá ele, o Marreco. e não é à toa... o cara ganhou ouro no pan, foi Muso do 
Fantástico, levou o paulista e ainda a Nescau Xpression Session. Tudo isso nos últimos dois 

meses, durante a produção desta edição.
além dele, o nível dos eventos também está colocando o esporte em evidência na televisão e em 
diversos meios de comunicação impressos e virtuais, trazendo cada vez mais adeptos e empresas 
interessadas no wake.
Temos que aproveitar e representar essa fase da melhor maneira possível, por isso apresentamos 
nesta edição a cobertura do pan como ninguém fez: cheia de fotos exclusivas, detalhes das pas-
sadas dos riders e entrevista com o campeão.
e mais, saiba também tudo que está rolando em nosso seleto mercado: os eventos regionais e 
nacionais (que nunca estiveram melhores), a parte final da reportagem Grab's (com imagens style 
de todo país) e o “mel” das marcas envolvidas no wake nacional. 
Fazemos tudo isso para facilitar o acesso dos praticantes aos melhores produtos e para mostrar 
aos novos adeptos o verdadeiro lado bom de andar de wake.
boas sessions e boa leitura!

Na capa: "o cara", Marreco, 
grebando indy Twist off axis na 

Guarapa, Sp + foto Marito igor pastuszek boito
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Deco Neves se esforçando para segurar o 

Method (instruções dessa pegada na pág. 30 

da reportagem Grab's)  + foto Marito





Promoção 
“Carta da Edição” 

A partir da próxima edição (número 11), o leitor 

que enviar a melhor carta com fotografia irá receber um 

prêmio bicudíssimo, fornecido por nossos anunciantes, 

além de aparecer em mais de 15.000 exemplares da revista 

que são distribuídos em todo o país.

Para participar da próxima, envie sua carta com foto e 

concorra a uma prancha Wakum. 

Registre um momento especial, nos conte sua história e 

ganhe seu prêmio!

caixa de entrada

Você participou de um dos melhores momentos do 

wakeboard no Brasil e merece sair como a Carta do Mês! 

Parabéns, brother!

Editor

o doPing do marrECo no Pan

Sou praticante de wake aqui no Rio de Janeiro, acompanho a revista há tempos (ela é 

irada) e pude ter o prazer de participar do Pan. Sou do Doping e acompanhei o Marreco 

logo depois de ele saber que foi Ouro.  Ele estava muito feliz, ligando para todos os 

amigos e familiares e foi muito simpático com todos que trabalharam no evento. 

Anexo vai uma foto dele e minha! Coloca na revista, pleaseeee!!!!

Paulo Eduardo de Castro Saldanha, 

Rio de Janeiro/RJ

WakE no Broa, SP

Olá! Conheci esse maravilhoso esporte através de um amigo que é alucinado por 

wakeboard, o nome dele é Fabio Baioco. Somos do interior de São Paulo, de Rio Claro, 

e praticamos wake nos finais de semana na represa do Lobo (Broa).

Estou enviando esta artezinha que eu mesmo fiz para verem se é legal publicar. Eu sei 

que esse meu amigo sempre fica esperando a próxima revista chegar e quando ele ver 

isto, não vai nem acreditar. Além disso, ele merece aparecer na 

Wake Brasil, pois freqüentemente leva várias pessoas 

para andar, sendo um bom divulgador do esporte.  

Parabéns pelo trabalho, eu adoro a revista, e ainda 

mais andar de wake...

David "Amigão",  Rio Claro/SP

Fala, David! Seu pedido foi atendido. De várias cartas 

recebidas esse bimestre, nós selecionamos a sua por duas 

razões: primeiro porque você fez essa arte e nós sabemos 

que, por mais simples que seja, dá um bom trabalho. Segundo 

porque o seu amigo participa do desenvolvimento do esporte 

no país e nossa função como revista é divulgar todos que estão 

nesse mercado. Boa sorte!

Editor

EnviE SuaS mEnSagEnS E fotoS Para diretoria@wakebrasil.com 

PodE CritiCar, rEClamar, xingar, Elogiar, SugErir, EtC. 

fiquE À vontadE...

fáBriCa dE atlEtaS

Olá, Igor, tudo bem?
Cara, cada nova edição da revista Wake Brasil me 
surpreende. Estou adorando a qualidade das reportagens 
e das fotos, sempre com muito estilo. A revista está 
muito boa mesmo, cobrindo praticamente todos os 
eventos relacionados ao wakeboard. Demais...
Estou preparando novidades para Araçatuba e gostei 
muito de poder aparecer na revista e no site, no Guia 
de Escolas e Instrutores. Cara, está bombando meu 
telefone! Logo na primeira semana, me ligaram cinco 
pessoas de fora da cidade que leram a matéria e querem 
marcar aulas!!!

Continue com esta alta qualidade, e parabéns!

Ronald Alves, Araçatuba/SP

E aí, Ronald! É muito bom saber que está curtindo a revista 

e que ela está dando retorno. Realmente todas as marcas 

envolvidas demonstram muita satisfação e vêem o retorno 

do dinheiro investido em anúncio ou patrocinando eventos, 

isso me deixa muito feliz, com aquela sensação de “missão 

cumprida”.  As escolas brasileiras são as nossas máquinas 

de fazer atletas, por isso existe o Guia de Escolas e 

Instrutores, que é atualizado freqüentemente em nosso site 

www.wakebrasil.com/links/escola e publicado anualmente 

na revista impressa. Assim, vou aproveitar sua carta para 

expor aos leitores: caso queira montar uma escola ou ser 

instrutor, entre em contato com a gente, podemos ajudar a 

organizar e a divulgar seu empreendimento de wake.

Editor

skicapas@skicapas.com.br
Tel.: 11 5514.3110

Despachamos para todo o Brasilwww.skicapas.com.br

VÁRIAS OPÇÕES
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caixa de saida

Quero toda a coleção!

Para você que perdeu sua edição preferida, 

ou é novo assinante e quer ter a coleção 

completa da revista, entre no site, vá ao 

link “Assinaturas” e faça o seu pedido das 

“Edições Anteriores”. 

Os conteúdos exclusivos da revista nacional 

de wakeboard, wakeskate e wakesurf são 

interligados e de colecionador. Tenha todas 

para evoluir gradualmente e se divertir com 

segurança.

Estamos disponibilizando também em nosso site alguns materiais que podem ajudar na sua 

session, como a tabela de todos os Grab's, os Wake Map‘s dos principais picos de wake nacional 

e outras informações que valem a pena você baixar, imprimir e ter a bordo. Aproveite...

downloads

Lançado em julho, o maior Portal Náutico do Brasil, o Estilo 

Náutico, além de conteúdo exclusivo produzido por vários 

colunistas representando as principais atividades aquáticas, tem 

como grande diferencial o fato de todas as entrevistas, dicas e 

propagandas serem filmadas. Como novidade, o Editor da revista 

Wake Brasil foi convidado para enviar informações exclusivas sobre 

o wakeboard. Portal excelente!

Antes de ser virtual, o Estilo Náutico era um programa de televisão, por isso a equipe conta 

com todo o know-how necessário para esta novidade. Além de tudo isso, o esquema de 

classificado aberto para o público inserir produtos e eventos também é algo bem legal que 

merece ser testado. Dê uma checada, certamente vai encontrar algo que precise comprar ou 

informações que sempre quis ter, mas não sabia para quem perguntar... 

Portal estilo náutico – www.estilonautico.com.br

O rider Robert Hoffmann, garoto de 18 anos em 

freqüente ascensão, está fazendo parte da equipe Reflex 

Sports, nova marca de coletes que acabou de ser lançada 

no wake nacional. Perfeito para ambos os lados.

Para estar freqüentemente atualizado 

de tudo que acontece no mundo do 

wakeboard não é preciso esforço! 

Entre no nosso site e preencha 

com seu nome e e-mail o campo 

Newsletter para receber as notícias. 

É moleza ficar informado... 

news do esPorte

PROTEÇÃO 
DOS JOELHOS

• Composto de Fibra Carbono e Titanium.
• Modelos sob medida ou standard em            

4 tamanhos.
• Dobradiças que acompanham o movimento 

da tíbia.
• Leve, resistente e confortável.

DOS JOELHOS

vendas@hcmproducts.com.br
11 5096.6979

MADE IN

USA

novos investidores no esPorte
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Em julho desse 
ano rolou a primeira 
aparição de wakeboard em 
jogos pan-americanos, e não 
dava para ter sido melhor... 

pan 2007
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Após ficar 5 meses fazendo fisioterapia devido à cirurgia no joelho, o atleta que representou 

nosso país, Marcelo “Marreco” Giardi, teve 60 dias para treinar e, mesmo assim, conseguiu 

trazer o 27º  ouro para nosso quadro de medalhas.

Nos dois dias que rolou wake, a Lagoa Rodrigo de Freitas teve a presença da galera em peso, 

sem falar das centenas de câmeras de TV e fotografia registrando as manobras. Eu “cliquei” de 

dentro do barco a passada dos riders e selecionei para estas páginas as manobras mais styles de 

cada um. Acompanhe!

As sessionS nos 
Jogos Pan-americanos 
Rio 2007

por Igor Boito
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NO SÁBADO, dia do classify, o 

Marreco apavorou e passou em

1º lugar, surpreendendo o americano 

Austin Hair, o canadense Brad Buskas 

e o argentino Edgardo “Cutun” Martin, 

todos com alto nível de wake, sem 

contar que nenhum deles teve tão pouco 

tempo para treinar como o Marra's.

Os outros atletas, o mexicano Daniel 

Gremion Ortiz e o equatoriano 

Alfredo Bonard, também mostraram 

que quebram no esporte, andando com 

um estilo irado e muita intensidade, 

porém com manobras tecnicamente 

um pouco inferiores (alguns invertidos 

sem Grab's e poucas manobras 

de switch), com isso, acabaram se 

classificando nas últimas posições. O 

colombiano Esteban Siegert também 

andou, mas não mandou bem.

55 48 3348-9137 - www.nobmultisports.com

NOB WAKE PRÓ CHOQUINHO

NOB SKI PRÓ (ALTA FLUTUABILIDADE)
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NOB WAKE PRÓ BY MARRECO.
COLETE OFICIAL DO PRIMEIRO CAMPEÃO

PAN-AMERICANO DE WAKEBOARD.



Na vez do hermano Edgardo “Cutun” Martin, ele representou 

muito bem, inclusive com muitas manobras de switch. Ele 

mandou: Half Cab Front Flip, Front Flip to Fakie, Indy Tantrum, 

Moby Dick, Wirly, Half Cab Roll to Revert, e mais uma rotação 

bem feita. Botou pressão, acabou com o bronze.

O canadense Brad Buskas simplesmente 

quebrou tudo. O cara teve a manha de 

pousar Indy Glide, Tootsie Roll, KGB com 

Handle Pass, HS Indy, HS 540 e um TS 720 

absurdamente na base. No Doublé Up ele 

encaixou um HS 360 gigante. É irado ver e 

fotografar caras que fazem o wake parecer 

fácil e pousam sem espirrar água. Ele ficou 

com a prata.

O americano Austin Hair 

começou a apresentação 

com manobras cascudas, 

mas acabou caindo as duas 

vezes permitidas, perdendo 

o Doublé Up e, portanto, 

colocando menos pressão 

nos outros riders. Ele ficou 

em 4º lugar.

pan 2007
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SEGUNDA-FEIRA, ao meio-dia, a grande final 

foi tensa. 

A torcida estava bombando, todos os canais 

de TV que eu conheço estavam filmando. 

Pessoalmente, não sei até que ponto isso 

ajuda ou atrapalha. Minha responsabilidade 

foi apenas ser juiz de cabo e fotógrafo do 

barco, mas mesmo assim eu já estava nervoso 

e tremendo com toda aquela galera gritando 

na beira da represa. Provavelmente, eu não 

conseguiria nem colocar os pés na bota de 

tanta tremedeira, imagine ter que andar e 

acertar tudo para vencer? Tem de estar muito 

preparado, principalmente no emocional.



Assim, o último rider foi o Marreco, que 

com as passadas tensas do canadense 

e do argentino, ficou sob bastante 

pressão. Mas, mesmo assim, conseguiu 

surpreender e fazer uma passada 

absurda, digna de ouro, terminando 

(mesmo caindo no Bat Wing) com 

mais manobras do que o 2º lugar, o 

canadense.

Ele mandou na ida S-Bend, Indy TS 

Back Roll, Wirlybird, Switch Slob HS 

360, Melan Back Roll to Revert e pra 

fechar a primeira passada pousou 

um Switch Back Roll to Blind (o 

Skelekton), que fez eu dar um grito 

de comemoração na frente dos juízes 

(que estavam profissionalmente quie-

tos marcando as manobras), pois 

foi muito na raça, no limite, louco 

demais... Na volta ele mandou Pete 

Rose, TS 540, Tail Front Flip gigante 

e caiu no Bat Wing, mas levantou, 

chamou o Double pro lado direito 

e encaixou um Indy Glide na base 

na cara da galera.

No fim da passada do Marreco, o 

barco o largou no deck inicial e 

aí rolou um silêncio a bordo. Os 

juízes rabiscando a prancheta e eu 

quieto (rezando). Eles começaram 

a conversar entre eles em inglês, 

não consegui pescar quase nada, 

aí todos fizeram um gesto de 

que estavam de acordo com o 

mesmo resultado. Quando vi um 

sorrisinho na cara do Flaviones 

(um dos juízes e responsável por 

rolar wake no Pan), perguntei 

para o Garcia, o outro juiz  

brasileiro, e ele falou: “nossa, o 

Marras levou!”

Assim, é com muito orgulho 

que eu publico essas imagens 

exclusivas da primeira apari-

ção do nosso tão querido 

wakeboard em jogos Pan-

americanos, que graças ao 

Marreco, estreamos em 

primeiro lugar. Perfeito...

pan 2007
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MarrEco: 
sua vida, 
o wakE E 
o Pan 
Em entrevista exclusiva 
à revista Wake Brasil, 
o medalha de ouro 
no wakeboard do 
Pan 2007, Marcelo 
“Marreco” Giardi, 
conta sua história e 
analisa o esporte no 
Brasil e no mundo. 

wake Brasil: como e quando 
começou a andar?
Marreco: Eu esquiava desde os cinco 
anos de idade com meu pai e meu 
tio. Em 96 vi o Pamio (Luis Felipe 
Pamio foi um dos organizadores do 
1º campeonato de wake nacional, e é 
Pró rider até hoje) andando de wake 
na represa e achei irado, eu ficava 
tentando dar Flip de banana e quando 
o vi fazendo umas manobras de wake 
eu pirei, comprei a prancha e daí 
começou tudo. Desde agosto de 96... 
11 anos atrás...
wB: você foi para o Pan e 
ganhou a medalha de ouro. 
Qual seu objetivo agora?
M: Na verdade, eu nem esperava 
ganhar esse ouro, eu operei o joelho em 
dezembro, fui me recuperando e graças 
a Deus consegui estar bom a tempo e 
levar a medalha. 
Sou profissional de wakeboard, desde 

The brazilians 
are getting 

better, we will 
be f....!

Este chico loco esta 

muy bien, pero en el 

fútbol Maradona es 

el mejor...

2000 vivo do esporte, e agora passei 
por essa etapa que fez com que eu 
pudesse chegar no meu patrocinador 
e dizer que quero ir competir e me 
dar bem lá fora. Assim, vou correr o 
mundial e todos os eventos nacionais. 
No ano que vem vou ter oportunidade 
de ter uma vida mais regrada, terei um 
calendário a cumprir, já sabendo os 
circuitos que participarei, tendo assim 
segurança para poder treinar e evoluir 
e, se Deus quiser, chegar entre os 
Top 10 do mundo. Esse é meu plano 
(risos)...
wB: Pensando na sua carreira 
e em tudo que passou até 
agora, quem você gostaria de 
agradecer?
M: Meus pais. Minha mãe por tudo 
que ela fez, inclusive as milhares de 
ligações para eu ganhar como “Muso 
do Pan” (gargalhadas), e meu pai, 
que sempre me apoiou e me levava 
para esquiar. Meu tio também, que 
infelizmente faleceu, e foi meu maior 
incentivador junto com meu pai. Depois 
comecei a andar de wake e várias 
pessoas me ajudaram, pois eu não 
tinha barco. Foram Dedé Figueiredo 
- com quem comecei a andar -, Betinho, 

Flaviones, Marito, Tacla e todos aqueles 
que me levaram para andar de wake. 
Hoje agradeço ao "Jovem", que está 
mandando muito bem na escola, 
trabalhando muito para crescermos, aos 
patrocinadores Oakley, Wake na Veia 
e Hyperlite, a vocês da Wake Brasil, 
principalmente o B8, que faz a maior 
correria pelo esporte e está mandando 
muito bem no trabalho, à Esquimar, 
que está fazendo os melhores barcos do 
Brasil, e a todos que me ajudaram.
Agradeço ao Pinga (da Oakley) 
que desde 98 está me ajudando e 
patrocinando, uma das únicas pessoas 
dentro do mercado das marcas que 
acreditou no meu trabalho e me 
contratou mesmo com o joelho operado. 
Valeu!
wB: agora que ganhou o Pan, 
apareceu em diversas mídias, 
a revista Wake Brasil está no 
segundo ano, a aBw está firme 
e forte e muitas marcas estão 
entrando no esporte, o que 
acha que falta para o wakeboard 
nacional?
M: Falta um Cable Park, que é o 
parque de wake. Com ele, não precisa 
de barco, em vez de ser só uma pessoa 
por vez e gastar bastante combustível, 
no parque podem andar várias ao 
mesmo tempo, viabilizando a atividade 
e acelerando o crescimento do esporte. 
O Cable é uma estrutura grande, 
passam vários cabos e a brincadeira é 
mais para andar de obstáculos ou para 
se iniciar no wake. 
Se alguma empresa investir, não vai 
se arrepender. Para saber mais sobre 
o assunto, entrem em contato com o 
pessoal da revista ou da ABW.

NO BRASIL Só FALTA 
UM CABLE PARK. SE 
ALGUMA EMPRESA 

INVESTIR, NãO VAI SE 
ARREPENDER

wB: como você analisa o wake 
no Brasil?

M: Eu comecei junto com o esporte 
e era bem a galerinha que esquiava 
na represa, tinha gente de outros 
esportes, do snowboard, do surf... Mas 
a maioria mesmo era quem já tinha 
barco na represa e esquiava, que 
acabou trocando o esqui pela prancha e 
começou a andar.
Antigamente, em qualquer lugar que 
eu ia e falava do wakeboard, ninguém 
sabia do que se tratava e olhavam 
com cara de interrogação. Não tinham 
idéia do que era... Hoje em dia está 
diferente, muita gente conhece wake, 
não só pelo Pan. Muitos praticantes 
de surf, skate e snow já conhecem e 

as pontuações finais ficaram assim:

1º  Ouro Marcelo Giardi BRASIL  86.46 

2º  Prata Brad Buskas CANADÁ 81.00 

3º  Bronze Edgardo Martin ARGENTINA 76.98

4º   Austin Hair USA  57.56 

5º   Daniel Ortiz MÉXICO  49.00

6º   Alfredo Bonard EQUADOR  47.78 

7º   Esteban Siegert COLÔMBIA s/p

16   www.wakebrasil.com 

Irado! Vou 

aparecer bastante 

na Wake Brasil...
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respeitam o que a gente faz com a 
prancha. Hoje tem muito mais atleta, 
mais pessoas focadas e trabalhando em 
prol do esporte, lojas especializadas, 
escolas de wake pelo Brasil, a revista 
Wake Brasil  que abriu as portas 
para as mídias, os organizadores dos 
eventos... Hoje tem muito mais gente 
envolvida no esporte e isso o faz 
crescer. Está bombando!

 ESTÁ BOMBANDO 
DE CANAIS DE TV 

QUERENDO FAzER 
REPORTAGENS E 

COBRINDO EVENTOS
wB: Quantos circuitos 
brasileiros já aconteceram? 
Quais foram os melhores 
momentos e qual momento 
passa agora?
M: Houve nove circuitos brasileiros, 
desde 98, e só eu e o Marito fomos 
campeões na Profissional até hoje, 
eu ganhei cinco vezes e ele quatro. O 
circuito teve várias fases, por exemplo, 
em 99, quando foi o "boom" do wake 
no Brasil, tinha 95 atletas na etapa 
do Broa. Mas também houve época 
com mais gente, porém pessoas 
apenas se divertindo, o nível era bem 
inferior em todas as categorias, com 
certeza. No mesmo ano, teve o Latino 
Americano no Rio de Janeiro, foi irado. 
Em 2002/03 deu uma estagnada, foi 
a época em que o dólar subiu muito e 
as pranchas ficaram muito caras. De 
2004 em diante começou a retomar o 
crescimento e, atualmente, estamos na 
melhor fase sem dúvida, pois tem mais 
atletas, mais apoio, mais tudo.
wB: Por qual momento o 
esporte está passando no 
mundo e em quais países bomba 
mais?
M: O wake no mundo sempre foi 
grande, mas esse ano com certeza está 
sendo o melhor. Os últimos três anos 
foram os melhores do wake, com muito 
mais atletas bons. Para se ter uma idéia, 
antigamente o Pró Tour tinha 10 caras 
bons mesmo, que fazem manobras 
surreais, já hoje esse número beira os 
50 atletas muito bons competindo, 
sem contar o resto da galera... Na 
categoria Júnior então, a molecada 
está quebrando tudo com 15, 16 anos, 
com isso, o wake está mais profissional. 
Antes ninguém estava preocupado 
em evoluir ou em ganhar, estava todo 
mundo curtindo muito, e hoje você vê 
a galera bem mais focada porque tem 
muito mais grana envolvida. Se você 
ganhar o circuito mundial, vai se dar 
muito bem.

A diferença é que lá fora tem mais 
incentivo, mais patrocínio. Por 
exemplo, na Austrália, há 4 anos, 
tinha um circuito australiano Pró que 
era pequeno, tinha de 10 a 12 caras 
participando, hoje tem de 35 a 40 Prós. 
Os três países que mais bombam são: 
EUA, Canadá e Austrália.
O Canadá cresce muito porque é 
próximo dos EUA, e por ser um país 
frio, a galera vai andar e treinar nos 
EUA. Isso faz com que os atletas 
canadenses evoluam muito. E não tem 
comparação, os EUA que inventaram 
tudo, tem sei lá, entre dois e três 
milhões de praticantes, tem várias 
fábricas de lanchas, várias marcas de 
pranchas, vários “Cable Parks”... É de 
onde vem tudo.

wB: E os outros riders Prós 
brasileiros?
M: O nível está aumentando, tem uns 
atletas muito bons, como Marito e Deco, 
de São Paulo mesmo, e ET, de Brasília. 
Nós formamos o Top 4 do Brasil, está 
comprovado aí pelas etapas. Tem o 
Chalub, de Manaus, que treina sozinho 
e longe, fica difícil evoluir bastante 
treinando assim. Mas ele também é Top 
rider e respeito muito ele e seu wake. O 
Rafa K., de Sampa, infelizmente passou 
por várias cirurgias consecutivas e está 

machucado há um tempo, mas é uma 
revelação do wake no Brasil. Quando 
ele surgiu, ganhou todas, inclusive o 
primeiro campeonato que participou 
como Pró, em 2001. Para mim, ele 
é o que tem mais estilo. Certeza que 
quando ele estiver recuperado, no verão, 
vai quebrar tudo. 
Além desses caras, tem as garotas que 
estão mandando invertidos e passando 
em obstáculos, e a molecada que está 
vindo aí cheia de gás e atitude. Tudo 
isso pode ser visto nos eventos de wake 
e nas imagens da revista.

wB: como uma empresa 
interessada na plasticidade do 
wake pode entrar para esse 
mercado?

M: Tem várias formas de uma empresa 
entrar no mercado: patrocinando 
atleta, evento, escola, organizando 
algum evento ou encontro. Se a pessoa 
gosta da plasticidade do esporte e tem 
interesse em investir, é só procurar 
as associações locais, a ABW e a 
revista. Todo pessoal envolvido no 
desenvolvimento do esporte possui 
dados que mostram o crescimento e os 
benefícios em assimilar a imagem do 
wake para promover uma marca ou 
empresa. Retorno garantido.

wB: você acredita que a 

empresa que investe nesse 

mercado tem retorno?

Com certeza. Os dados obtidos pela 

revista Wake Brasil e pela ABW nos 

últimos anos mostraram que todas 

as marcas que entraram no esporte 

se deram bem. Além do conceito que 

o wake sugere, 100% das empresas 

envolvidas diretamente no esporte estão 

em bons momentos de faturamento. 

E, ainda, diversas empresas de grande 

porte que não vendem produtos de 

wake se envolveram no esporte e 

também estão se dando bem. Exemplos 

disso são Nescau, Yamaha e Mitsubishi. 

Os caras não são bobos...

Todos que assistem wake na TV ou 

olham as fotos gostam, a plasticidade 

chama a atenção. Até quem vê pela 

primeira vez sem saber do que se trata 

acha irado, afinal é muito louco mesmo, 

imagina só: um barco puxando um cara 

que sai voando e dando cambalhotas, 

tudo isso na natureza, em lugares 

paradisíacos e sem o crowd das praias. 

Bom cenário, não é? 

Está bombando de canais de TV 

querendo fazer reportagens e cobrindo 

eventos, e tem um monte de artistas 

e atletas famosos assinando a revista. 

Quem entra nesse mercado não se 

arrepende. Hoje, com certeza, as 

empresas envolvidas no esporte têm 

retorno maior que o esperado.

HOjE COM CERTEzA 

AS EMPRESAS 

ENVOLVIDAS NO 

ESPORTE TêM 

RETORNO MAIOR DO 

QUE O ESPERADO

wB: Para fechar, eu falo uma 
palavra e você responde rápido, 
ok?

Família - Melhor coisa do mundo
amigos - Quem não tem tá ferrado
Balada - Irado
Mulher - Muito mais irado
Música - Eletrônico
outros esportes - Snowboard e Surf
Time - Corinthians
rider gringo - Parks
rider brazuca - Rafa K.
wake - Tudo na minha vida
Manobra - TS Air (risos)
Melhor dia da sua vida - 22 de 
julho de 2007, dia do ouro no Pan...
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Marreco, "O Cara"...
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Grab's segunda 
Parte

na edição anterior publicamos a primeira parte desta reportagem, com 

a introdução sobre os “Grab‘s” e as dicas para você realizar metade deles. 

confira aqui tudo que você deve saber para mandar com estilo o restante das 

pegadas.

por igor b8 e marcelo “marreco” Giardi

a continuação das dicas sobre as tão famosas “pegadas” na prancha...
para entender as leGendas dos Grab's:

hs: heel side
ts: toe side
switch: base invertida
half-cab: 180º saindo de switch

Wrapped: cabo enrolado no corpo
handle-pass: passar manete pelas costas  
  em spins
spins: manobras de giro



Base: regular, mas está de switch
Salto: de hs com 180º de switch (half cab) 
Foto: tirada de lado por b8
Rider: hoffmann
Pico: ibiúna, sp

a pegada é no mesmo lugar do indy, mas com 
a mão da frente.

Dica 1: puxe as duas pernas ao mesmo tempo para não 

desequilibrar a prancha. esse Grab fica bonito com 

a prancha retinha.

Dica 2: É mais difícil que os outros Grab's para dar 180º e 

360º, mas fica muito style se você conseguir.

MUTE
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Base: regular, mas está de switch
Salto: hs switch 360º pousando Wrapped 
Foto: tirada de lado por b8
Rider: marreco
Pico: Guarapiranga, sp
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Grab muito difícil, pois é com a mão de trás 
no bico da prancha, mas ao mesmo tempo é 
muito irado.

Dica 1: puxe bem a perna da frente para alcançar a pegada no 

lugar certo.

Dica 2: olhe bem para o bico da prancha e deixe o seu tronco 

ir um pouco para frente, assim você vai conseguir fazê-

lo com perfeição.

SEATBEALT
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Base: regular
Salto: seatbelt tantrum to blind 
Foto: tirada de lado por b8
Rider: e.t.
Pico: ibiúna, sp



parecido com o indy, mas a pegada é mais 
na ponta da prancha, deixando o corpo 
mais esticado e a manobra muito style. 

Dica 1: feito de ts é um dos Grab's mais irados.  para  você 

fazê-lo tem que girar o twist. 

Dica 2: não puxe tanto a perna da frente para grebar, vá também 

com o corpo mantendo a prancha reta.

Dica 3: Grab ideal para colocar em invertidos como tantrum, 

bat Wing e ts back roll.

CRAIL

Base: goofy
Salto: de hs
Foto: tirada de dentro do barco por piervi
Rider: Gabi rondi

Pico: araraquara, durante a 2ª etapa da copa nescau
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Base: regular
Salto: de ts
Foto: tirada de lado por marito
Rider: flaviones
Pico: Guarapiranga, sp
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esse é provavelmente o Grab mais fácil depois 
do indy, muita gente aprende o roast beef 
como uma das primeiras pegadas.

ROAST BEEF

Base: regular
Salto: em Kicker saindo do eixo
Foto: tirada de lado por artur J.J.
Rider: eduardo “russo” soares
Pico: praia da armação de palmas, sc
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Dica 1: puxe bem as duas pernas para o corpo.

Dica 2: a mão é no mesmo lugar do stalefish (ver edição 9), 

só que você segura entre as pernas.

Dica 3: se for para grebar rost beef, muito melhor mandar, 

chicken salad.



Base: regular
Salto: de hs 
Foto: tirada de lado meio de frente por chulam
Rider: e.t.
Pico: lago paranoá, df
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Base: regular
Salto: de hs
Foto: tirada de lado por b8
Rider: hoffmann
Pico: Guarapiranga, sp

assim como o roast beef, o braço passa entre as 
pernas, porém neste ele fica torcido. ao invés do 
cotovelo apontar para trás, ele vai estar para a frente 
da prancha.

Dica 1: para ficar mais fácil de segurar, dê um 

twist (torça a prancha para trás) junto, que 

sua mão vai ficar numa melhor posição e a 

manobra muito mais irada.

Dica 2: esse Grab fica demais com blind 180º e 

half cabs.

CHICKEN SALAD
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Base: regular 
Salto: hs to blind 
Foto: tirada de lado por b8
Rider: e.t.
Pico: ibiúna, sp
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com certeza o Grab preferido de muitos 
riders. na “gringa”, method é considerado 
uma manobra, não um Grab. Vai entender...

Dica 1: coloque o melan (ver edição 9) na base antes de tentar o 

method. 

Dica 2: Jogue bem a perna de trás que vai te ajudar a torcer a 

prancha.

Dica 3: Junto com um hs 360º é muito style, porém bem difícil.

comentáRio extRa Do maRReco:   

se você fizer esse Grab bem executado em qualquer lugar, vai ganhar 

respeito.

METHOD

Base: goofy
Salto: de hs
Foto: tirada da bóia por b8
Rider: boca
Pico: igaratá, sp
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Base: regular
Salto: de hs 
Foto: amir nadur
Rider: fred eustáquio
Pico: secret point em mG
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Base: regular 
Salto: de hs, se torcendo para grebar
Foto: tirada de dentro do barco por b8
Rider: locantro
Pico: canal de bertioga, sp

muito parecido com o seatbelt, difícil mas  
absurdamente louco. 

Dica 1: puxe bem os calcanhares para a bunda, assim fica 

mais perto da sua mão.

Dica 2: depois que conseguiu segurar, puxe com força 

para torcer bastante e ganhar estilo.

Dica 3: esse Grab em invertidos ou no glide é absurdo, 

normalmente mais fácil fazê-lo de ts. 

NUCLEAR
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com essas instruções, e junto com a primeira parte 
da reportagem na edição anterior, você agora tem 
tudo para aumentar o estilo das pegadas na sua 
session. ande alto, grampeie os Grab's, e aí estará 
preparado para spins e invertidos. 





O 4º Mormaii Brasileiro de Wakesurf rolou com ondas perfeitas 

nos dias 7 e 8 de julho no Lago Paranoá, Pontão Sul, em Brasília/

DF, contando com 50 atletas inscritos.

Na categoria Masculina, quem levou foi o tetracampeão brasileiro e campeão 

mundial de kitesurf, Guilly Brandão, que praticou pela primeira vez o novo 

esporte. Em segundo lugar ficou Juliano “Jubasan”, que completou dois 360º  

na onda de um metro atrás da lancha durante a final, quase conquistando 

seu terceiro título no campeonato. Julio Terres, de apenas 13 anos, ficou 

em terceiro.

4º MorMaii Brasileiro de 
Wakesurf agita Brasilienses

Confira + iMagens no 
WWW.WakeBrasil.CoM

eveNTos

Na Feminina, que terminou no próprio sábado, dia 7, a vitória foi de 

Vanessa Freitas. A vice-campeã foi Fernanda Barros Rocha.

A Loja Mormaii aproveitou o evento para promover o shaperoom na 

beira do lago, que foi uma pequena oficina montada em frente à loja 

para mostrar como se faz a primeira etapa da fabricação de pranchas 

de surf e wakesurf da Mormaii.

Além dela, o evento foi patrocinado também por Continental Pneus, 

Ipiranga Politotal, Sonesta Hotéis, Rádio Transamérica e Skol Beats.

Guilly Brandão, 1º lugar

+ fotos Nehil Hamilton
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Galera no Campeonato 

Wakesurf rolando + foto ET

Julio Terres, de 13 anos,  3º lugar 

As atletas de wakesurf, lindas...



Foi arrebentando no número de inscritos – 49 riders – e com raia 

lisa e muito sol que rolou a 2ª Etapa do Circuito Brasiliense de 

Wakeboard, às margens do parque do Lago Norte/DF, nos dias 25 e 

26 de agosto. Em razão do grande número de atletas, duas novas categorias 

foram incluídas no Circuito: a Open e a Feminino Amador.

O casal Luiz Fellipe “ET” e Fernanda Rocha levaram a melhor nas categorias 

Profissional e Feminino. Com 17 riders inscritos, a Iniciante foi a mais 

concorrida, mas somente 10 passaram para as finais. 

Raia lisa, sol e muitos atletas na 
2ª etapa do CiRCuito BRasiliense

+ fotos Mario Agra

ConfiRa + imagens no 
www.wakeBRasil.Com
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Antes das premiações no domingo, a turma do Black Spin e os 

instrutores do Centro Atma de Yoga fizeram apresentações de break 

dance e hatha yoga.

Mais uma vez, a 2ª Etapa do Circuito Brasiliense foi organizada pela 

Wakebrasilia.com.br e pela Wakescola de Brasília e sua equipe: Valberto 

Dantas na organização, Vanessa Azevedo na assessoria, Guilherme 

Testa na chefia de júri, Luiz Fellipe “ET”, Michele Tocci, Breno Gontijo, 

Fernanda Rocha, Rodrigo Constantino e Ricardo Ramagem no júri, e 

Rogério Carioca e Susi Teixeira no apoio e resgate.

Também contou com os apoios da Administração do Lago Norte, 

Petrobras, rádio Transamérica, Rodolfo Imóveis, Creperia Chez 

Michou, Triton Eyewear, Revista Wake Brasil, ABW, Gráfica Super 

Nova, além das premiações de Madá, Mormaii e Java Swell. 

A 3ª e última etapa do Circuito Brasiliense 2007 será realizada nos dias 

27 e 28 de outubro e premiará também os riders que acumularam mais 

pontos no ranking brasiliense.

INICIANTE
1° Thiago Ciampi
2° Gustavo Barros 
3°  Thiago Dantas 
FEMININO AMADOR
1° Paula Silveira 
2° Marcela Gonzaga 
3° Susi Teixeira 

INTERMEDIÁRIO
1° Davi Faria 
2° Chrystian Sarkis
3° Noé Arantes 
AVANÇADO
1° Rodrigo Constantino 
2° Rodolfo Oliveira 
3° Kleber Cabral 

FEMININO OPEN
1° Fernada B. Rocha 
2° Vanessa Azevedo 
3° Cinzia Greyce 
OPEN
1° Matheus Tafuri 
2° Breno Gontijo 
3° Ricardo Ramagem 

PROFISSIONAL
1° Luiz Fellipe Carvalho 
2° Guilherme Lemes 
3° Vitor Frota 

Mais informações:
 www.wakebrasilia.com.br

Pai e filho: Fernando Boani e Luis Boani mostrando que wake é para todas as idades

Marcelo Bento mandando 

um Roast Beef

www.atlantimar.com.br
atlantimar@terra.com.br

11 5666.8203
Representante

Autorizado

Luiz Fellipe "ET", campeão 
da Pró



Copa NesCau - 2ª etapa do 
paulista em araraquara

Profissional: 
1º Marcelo Marques Giardi - Marreco
2º Luciano Rondi Neto
3º Caio Simioni Neves

Feminino Open: 
1º Camilla Junqueira Ortenblad 
2º Gabriela Perotti Rondi
3º Maria Antonia Gallo Balbo

 Open:
1º Robert Hoffmann
2º Alexandre Queiroz
3º Wiliam Von Bulow 

Avançado: 
1º Mauricio Menezes Valim
2º Andrey Meceni
3º Marcio de Castro Filho

Open 

O garotão Robert Hoffmann estava 

possuído. O cara mandou nada me-

nos que Switch 3, Stalefish to blind, 

Blind 360, Switch 5 e um Tantrum, 

além de uns Grab's no estilo que      

só ele tem. Mereceu e levou o ouro, 

deixando o sul-mato-grossense 

Alexandre “Mato-Louco” Queiroz 

em segundo, que mandou os in-

vertidos básicos mais Switch 3, HS 

Blind e um TS Blind style demais. O 

veterano de 40 anos que voltou ao 

esporte quebrando tudo com uma 

bela base em invertidos e switch, 

Wiliam Von Bulow, ficou em ter-

ceiro. Foram muito boas as sessions 

dos três.

eveNTos
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A Copa NESCAU de Wakeboard 2007 

é o primeiro evento de wakeboard no 

mundo a receber o selo de neutralização 

de carbono, com plantio de árvores 

correspondentes à emissão de carbono do 

Programa Florestas do Futuro da Fundação SOS 

Mata Atlântica. Para neutralizar a emissão de gás 

carbônico relacionada ao evento, 200 árvores 

serão plantadas e monitoradas pela Fundação 

SOS Mata Atlântica.

AvAnçAdO

Mauricio Menezes Valim 

se deu bem no avança-

do, seguido de Andrey 

Meceni, rider de 14 anos 

que acabou de entrar na 

categoria, e Marcio de 

Castro Filho, o “Pato”, 

rider de Rio Preto.

prOfissiOnAl

Marreco fez uma passada perfeita e venceu a bateria com 91,48 pontos. 

Ele mandou Indy TS Backroll, Tail Front Flip, Switch HS360, Switch 

270 de Gap no A-frame, Scarecrow, Pete Rose, S-Bend, Boardslide no 

A-Frame, Squeezer, Switch HS 540, Tantrum to blind e Switch HS 540 

gigante no Double Up. Botou pressão forte...

Deco, segundo colocado na Pró, abriu com um Hoochie Glide imenso, 

Seatbelt Batwing, Wirlybird e TS 540. Caiu duas vezes e acabou fazendo 

poucas manobras.

Caio Brucutu pegou o ter-

ceiro lugar, comprovando 

que a principal característi-

ca de suas manobras não é 

o nível técnico, mas sim, a 

intensidade. Tudo gigante: 

Raley, Backroll, Scarecrow, 

Boardslide (devagarinho com 

o barco arrancando, foi 

"style" e Tantrum.

femininO Open 

A campeã do Feminino Open 

foi a paulista Camilla Junqueira 

Ortenblad, que encarou de 

Boardslide o slider de 23 me-

tros e 1,50 de altura. Ela tam-

bém mandou Backroll style e 

Grab's altos com 180º .

Em segundo ficou Gabriela Pe-

rotti Rondi, com vários Grab's 

e 180º (inclusive, o Crail que 

ela mandou no campeonato 

está na página instrucional des-

ta edição). Já o terceiro lugar 

ficou com Maria Balbo.

+ fotos Piervi Fonseca

Marreco

Deco

Caio Brucutu

Gabi

Camila O.

Maria

D epois do ouro no Pan 2007, Marcelo “Marreco” Giardi continua brilhando. 

Ele arrebentou no dia 19 de agosto durante a final da 2ª etapa da Copa 

NESCAU de Wake 2007, em Araraquara/SP, vencendo tanto na categoria 

profissional quanto na NESCAU Xpression Session. 

Participaram da etapa 92 atletas de todo o Brasil, competindo em oito categorias: 

Mirim, Iniciante, Feminino Amador, Intermediário, Avançado, Open, Feminino Open 

e Profissional. O Clube Náutico foi pequeno para tantos adeptos do esporte...
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NesCau XpressioN sessioN
Pela categoria NESCAU Xpression Session, foi premiada a melhor manobra 

no kicker (rampa). Marreco voou alto, girou forte e acabou levando o 

cheque da categoria Profissional de R$ 2 mil com um Switch 5 na base.

Na NESCAU Xpression Session Mirim, a melhor manobra foi feita por 

Serginho Zeitune: um HS Indy wake-to-wake grandão. Ele ganhou um pa-

cote de aulas na Marreco Wake School. (www.marrecowake.com.br)

Intermediário: 
1º Tomás Gabarra Bachiega
2º Marcelo Macaes Coutinho
3º Lucas Stegmann

Feminino Amador: 
1º Andressa Videira Lopes
2º Fernanda Martins 
3º Mariane Köcher

Iniciante: 
1º Guilherme Sandoli
2º Pedro Zetune
3º Rafael Abreu

Mirim: 
1º Victor Fernandez Iglesias
2º Sergio Monteiro Zeitune 
3º Victor Meceni 

mirim

O futuro do wake nacional está 

em boas mãos. Prova disso 

foram as sessions da criançada, 

na categoria Mirim. Quem levou 

o ouro foi Victor Fernandez 

Iglesias, mandando Grab's com 

base de futuro Pró rider. Em 

segundo ficou Sergio Monteiro 

Zeitune, o rider que se deu 

bem na Xpression Session, e em 

terceiro, o garoto style Victor 

Meceni.

femininO AmAdOr

Na categoria das garotas que 

estão começando, rolou um 

alto nível, surpreendendo os 

espectadores.

Quem se deu bem foi a mo-

rena Andressa Videira Lopes, 

que andou alto e consistente, 

com uma cavada cheia de 

estilo. Na bota dela ficou a 

gatíssima Fernanda Martins, 

irmã do Pró Rider Eduardo 

Jovem, e em terceiro lugar, 

outra loira que tem futuro, 

Mariane Köcher.

iniciAntes

Guilherme Sandoli, irmão do 

Pró Rider que está operado, 

Bruno “Josh” Sandoli, chegou 

conquistando o lugar mais alto 

do pódio. Atrás dele ficaram 

Pedro Zeitune, garoto que já 

tem muito estilo e promete 

no wakeboard nacional, e 

Rafael Abreu, rider carioca 

que veio representar nas 

calmas águas de Araraquara.

intermediáriO

Na categoria onde Grab's 

bem feitos e invertidos valem 

ouro, quem se deu bem foi 

Tomás Gabarra Bachiega, 

seguido por Marcelo Macaes 

Coutinho, que veio do Mato 

Grosso do Sul, e Lucas 

Stegmann, um dos produtores 

da Bolovo Productions.

A Copa NESCAU de Wake 
2007 - Circuito Paulista terá 
mais duas etapas, que serão 
realizadas nos dias 21 e 22 de 
setembro, em Avaré, e 27 e 28 
de outubro, em São José do Rio 
Preto. A 2ª etapa foi realizada 
pela ABW - Associação Brasileira 
de Wakeboard e pelo Clube 
Náutico Araraquara, e contou 
com os patrocínios de NESCAU, 
Mitsubishi, Oakley, Yamaha e 
Masterboat, além dos apoios de 
Revista Wake Brasil, Wake na Veia, 
Nob, Marreco Wake School e O 
Radical.

CoNfira + imageNs No 
www.wakebrasil.Com
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Serginho Z. Marreco

Andressa

Sergio M.

Victor

Serginho Z.
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Foi disputadíssima a 1ª Etapa do Circuito Capixaba de 

Wakeboard, que rolou no dia 1 de setembro na Praia Doce, 

Lagoa Maimbá, em Guarapari/ES. 

Para se ter uma idéia, o vencedor da categoria Avançado, 

Bernardo Braga, terminou as eliminatórias em último lugar, 

tendo duas quedas, mas aí, nas finais, tendo que ser o primeiro 

a se apresentar, fez uma passada irada, completou um Back 

Roll e faturou o primeiro lugar no pódio. Em segundo ficou 

Eduardo Pagani, mandando uma passada limpa e, em terceiro, 

Ricardo Nogueira, que teve uma queda. 

A surpresa mesmo foi a categoria Iniciante, que consagrou 

campeã Izabela Magescky, de 13 

anos, e teve como vice Arthur 

de Almeida Nader, de 8.

A próxima etapa acontece dia 

20 de outubro, na Lagoa Nova, 

em Linhares. E em dezembro, o 

Circuito volta a Guarapari para 

a final.

Disputa acirraDa na 1ª Etapa 
Do circuito capixaba 

+ fotos Romero Olli

Avançado
1° Bernardo Braga 
2° Eduardo “Dudu” Pagani
3° Ricardo Nogueira

 Intermediário
1° Apolo Rizk 
2° Vitor “Arroz” Tovar 
3° Emanuel “Maneco” Serrão 

Iniciante
1° Izabela Magescky 
2° Arthur de Almeida Nader 

O Circuito Brasileiro 2008 promete. A 
1ª Etapa já esta marcado para os dias 
25, 26 e 27 de janeiro, em Guarapari, 
junto com o famoso Desafio Contauto. 
Mulheres maravilhosas, raia lisa e 
obstáculo exclusivo... simplesmente 
imperdível. 

Apolo Rizk levou o ouro 
na Intermediario

Bernardo Braga ficou 

em primeiro no 

Avançado
Izabela Magescky garantiu  
ouro na Iniciante

Ricardo Nogueira 

organizou o evento 

e ficou em terceiro 

no Avançado





Foi na Lagoa do Uruaú, em Beberibe/CE, que rolou 

a 2ª Etapa do Circuito Cearense de Wakeboard 

nos dias 7 e 8 de setembro, batendo o recorde no 

número de inscritos: 43 competidores. Outro destaque 

foi a presença de galeras de outros estados como do 

Distrito Federal e  Amazonas, e de atletas bem jovens, como Amanda 

Wanderley, de 11 anos, e Nandinho Pombo, de 10.

Na categoria Open, o campeão foi Rodrigo Frota, que acabou de voltar 

a competir depois de ter se recuperado de uma cirurgia no joelho e 

já arrebentou nas passadas. Ele mandou Grab's com 180ºs na base, 

HS 3, Raley e um Indy Tantrum. 

Mereceu o topo do pódio. Em 

segundo ficou Igor Oliveira, com 

vários Grab's, Half-Cab e Back 

Roll, deixando o amazonense 

Aleixo Tinoco, que pousou um 

Blind 3, em terceiro lugar. 

Na categoria Avançado, Savio Kelvin foi a revelação e conquistou o 

primeiro lugar, sendo o segundo cearense a pousar um Raley. Na 

etapa anterior, ganhou a Iniciante e nesta 

pulou direto para a Avançado, faturando de novo. Em segundo ficou o 

amazonense Mario Tinoco, e em terceiro, Sidnei Vieira. O atleta Rafael 

Wanderley não se deu bem, mas quase completou um 360º no slider, na 

frente da galera. Valeu a foto...

Na categoria Intermediário, o atleta estreante Vitor Rolim levou a 

melhor, e seguido dele vieram Leonardo Bezerra e Marcelo Targino. 

A categoria Feminino foi a mais bonita do campeonato, contando com 

nove atletas. Quem ficou em primeiro foi a rider de Manaus Luciana 

Russo, que está morando e treinando no Ceará há um tempo. Destaque 

para Amanda Wanderley, que com apenas 11 anos foi a segunda colocada e deixou as outras sete 

para trás. Amanda ficou em terceiro lugar na 1ª etapa e estará na briga pelo título do Cearense na 

3ª etapa, que acontecerá em novembro. A terceira colocada veio de Brasília, Marcela Gonzaga. 

Na categoria Iniciante, quem se deu bem e ficou em primeiro foi Cláudio Targino, seguido de 

Nandinho Pombo, rider de apenas 10 anos que vem mandando muito no esporte, já se destacando 

entre os maiores. O terceiro lugar da categoria ficou com André Holanda.

A festa de confraternização contou com mais de 300 pessoas e foi no mesmo local do campeonato. 

Rolou uma banda irada e 3 djs convidados. Enquanto o som rolava, os atletas Aleixo Tinoco e 

Rafael Wanderley quebravam tudo no slider às 3 horas da manhã com rotações e passadas insanas. 

A festa terminou com sol às 7 da manhã...

Essa etapa do Circuito Cearense contou com os 

patrocínios da Night Power e Ecológica e com os 

apoios de Simpex, Maratona.com, Apiguana, Navis e 

Nob, além da nossa Revista Wake Brasil. A promoção 

foi da Oi Fm 101,7 e a realização da ACW – Associação 

de Wakeboard Cearense.

eveNTos

2ª Etapa do CirCuito 
CEarENSE Na Lagoa uruaú

Iniciante
1- Cláudio Targino
2 - Fernandinho Pombo
3 - André Holanda

Feminino
1- Luciana Russo
2- Amanda Wanderley
3- Marcela Gonzaga/DF

Intermediário
1 - Vitor Rolim
2 - Leonardo Bezerra
3 - Marcelo Targino

Avançado
1 - Sávio Kelvin
2 - Mario Tinoco / AM
3 - Sidney Vieira

Open
1 - Rodrigo Frota
2 - Igor Oliveira
3 - Aleixo Tinoco / AM

VENHA APRENDER 
WAKE DE VERDADE:

Contato:
gustavo@agevel.com.br
tel.: 31 8785.0215

√ Barco: Wakemaster

√ Instrutor: Gustavo Penna 
bicampeão mineiro  

 categoria profissional

√ equipamentos: os melhores

Aulas em grupo ou individuais.

CONTATO: 48 9161.9253 - Sergio
sergio@wakegiant.com.br 

ESCOLA DE WAKE NA 
LAGOA DA CONCEIÇÃO
FLORIPA, SC

Iniciantes
Avançados
Sessions

Agora em FLORIPA você pode curtir suas 
férias e de quebra aprender wakeboard 
em um dos melhores barcos do Brasil.

Guarapiranga - São Paulo
Sergio Weigand - 11 9137.4788   11 3284.4414

www.weigand.com.br   sweigandb@uol.com.br

WEIGAND 
WATER SKI & 
WAKEBOARD

Wakeboard e Esqui Aquático. 
Aprenda rápido. Uso da Barra Lateral. 

Muito mais fácil e seguro.
Tenho todo o material necessário. 

Pratique com quem tem 40 anos de 
experiência nesse esporte.

CoNfira + imagENS E o vídEo 
Editado No www.wakEbraSiL.Com

Brasilienses no Regional do Ceará

Amazonenses no Regional do Ceará

Rafael Wanderley quase completou 
um 360º no Slider, valeu a foto...

Campeão da Open, Rodrigo Frota, mandando um HS 3



 Reflex tem mala e mochila num só pRoduto

a Gear Bag, da Reflex, é uma mala que converte em 

mochila, podendo ser usada das duas formas (sacola ou 

mochila). É feita de nylon Ripstop 4 mm, tem cobertura 

acrílica e compartimento estanque impermeável 

para roupas molhadas, além de alça para o ombro 

ajustável e retrátil. tem capacidade para 36 litros e 

é encontrada na cor preta.

11 3283.4520

comercial@reflexsports.com.br 

 camisetas Bolovo

a Bolovo productions, produtora de vídeos de 

wakeboard nacional, lançou nesse último bimestre 

três modelos de camisetas, feitas de algodão e com um 

design muito style. além do visual 100% wake, elas têm 

um preço bem convidativo. vale a pena...

Style

www.wakebrasil.com   41 

 novo BoaRdshoRt da stand up 

a stand up apresenta seu boardshort de tecido hawai, com silk mix e bordado. o 

bolso conta com puxador personalizado e elástico roletê interno. É encontrado 

nas cores preto e cinza Kadet e nos tamanhos de 36 a 46.

11 3315.0910

 Kustom lança tênis paRKo

a Kustom acaba de lançar no Brasil o tênis parko, modelo signature series, desenvolvido 

durante seis meses por suas equipes de vendas e de marketing e por Joel 

parkinson, um dos principais atletas da elite do surf mundial. É feito de 

couro e pode ser encontrado nas cores preto, branco e chocolate.

11 3618.8600

marketing@kustomfootwear.com.br

 hot ButteRed lança tendência com 

hB tRavelleR

inspirado em um dos grandes sucessos da indústria 

ótica dos anos cinqüenta e que estourou nos anos 

oitenta, o hB traveller é totalmente produzido 

em polytech®, com dobradiças em alpaca 6mm, 

tem 100% de proteção contra os raios uva e 

uvB e possue o selo de qualidade da comunidade 

européia. clássico dos anos 80 vem exclusivamente 

com as lentes na cor verde.

11 3333.3794

sac.hb@suntechsupplies.com.br



Wake engessado?!

42   www.wakebrasil.com 

ATITUDE

Wake vicia mesmo... prova disso 

são estas imagens do rider da 

Navis  Marcelo “Panda” Lima, 

em Bragança/SP, que mesmo com o tornozelo 

zoado não agüentou esperar e fez questão 

de armar uma session para matar a sede de 

wake.

10°C, sem vest para o frio, marolinha, garoa, 

duas cirurgias no mesmo tornozelo recém- 

operado e ainda de muletas... isso mostra que 

wakeboard é um esporte que faz parte apenas 

da vida de pessoas que têm ATITUDE.

+ fotos Rafael Lima

A ASSoCIAção BRASILEIRA 

DE WAkEBoARD ADvERTE: 

não tente isso em casa, essas 

manobras foram realizadas por 

um profissional sem-noção.
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