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O mar reagiu neste domingo (9) e o público conferiu um show de surf da nova geração
brasileira nas baterias decisivas da 2ª etapa do Rip Curl Grom Search, o principal circuito
sub16 do País, no       Canto do Recreio, Rio de Janeiro. O paulista Samuel Pupo voltou a ser o
grande destaque no evento, com duas vitórias, primeiro em sua categoria, a iniciante (até 14
anos), e para completar na acima, a mirim (limite de 16 anos).

  

Com os resultados, ‘Samuca’ já assegurou o título da iniciante, por antecipação, o terceiro no
Rip Curl Grom Search (foi bicampeão grommet) e ficou próximo de faturar a mirim, saindo
como líder do ranking. Outra revelação de São Paulo, Eduardo Motta também festejou a
conquista antecipada da categoria grommet (12 anos para baixo), repetindo a vitória da etapa
inicial, no litoral gaúcho.

  

Já feminina (no máximo 16 anos), a cearense Yanca Costa entrou na briga pelo título,
vencendo a grande favorita e atual campeã, Kayane Reis, do Rio de Janeiro. Tanto nessa
categoria quanto na mirim, as decisões ficaram para a terceira e última etapa, nos próximos
dias 22 e 23, na Praia de Pitangueiras, em Guarujá/SP.

  

A expectativa é grande, porque além dos títulos, os dois novos campeões garantem vagas no
Rip Curl International, em abril de 2015. Além disso, ganharão intercâmbio, com curso de
inglês de um mês na Austrália, no Holmes College, com passagens aéreas e hospedagem em
casa de família.

  

Com sol e ondas pequenas, mas que melhoraram no domingo, a etapa reuniu mais de 110
surfistas de nove estados. “Foi um final de semana muito bacana, com sol, ondas pequenas,
mas boas e um show de surf dessa nova geração do surf brasileiro. Queremos agradecer a
todo o público, que esteve na praia ou acompanhou pela transmissão da internet”, disse
Fernando Gonzalez, coordenador do Circuito.

  

“Conseguimos mostrar que o evento é muito mais do que um campeonato de surf, com várias
ações que movimentaram a galera fora d’água, como doação de mudas de árvores, pinturas
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personalizadas nas pranchas, a distribuição de pipas, a sessão de autógrafos com o Bruno
Santos. Também tivemos as aulas de surf com a Escolinha do Jerônimo Telles. Agora,
esperamos todos para a final em Guarujá”, acrescentou Fernando, agradecendo o apoio da
Feserj, Prefeitura do Rio de Janeiro e à equipe da Rip Curl, que dá todo o suporte no evento.

  

Nas disputas, o primeiro a comemorar foi Eduardo Motta, de Guarujá. Ele repetiu a vitória da
etapa inicial, sendo bem superior aos rivais. “Estou muito feliz. Sempre quis ganhar um
campeonato da Rip Curl e nunca tinha conseguido. Este ano está sendo especial, porque já
ganhei dois e estou muito amarradão com esse titulo antecipado. Estou realizando um sonho",
revelou Eduardo.

  

Na iniciante, Samuel Pupo também ergueu a taça, mas numa disputa mais apertada com João
Vitor Chumbinho, do Rio de Janeiro, com uma diferença de menos de meio ponto – 11 a 10,65.
Na feminina, Yanca Costa viajou bastante e mostrou superioridade na final. Kayane foi a
segunda e a definição do título ficou para Guarujá, sobretudo entre as duas atletas e Karol
Ribeiro, do Rio de Janeiro, campeã em 2012.

  

“Infelizmente não fui na primeira etapa. Era muito caro para mim sair do Ceará e ir competir lá
no Sul, mas graças a Deus e aos meus patrocinadores, eu consegui vir para o Rio, que já é
bem mais barato e consegui essa vitória com muita garra. O campeonato foi irado, tive uma
grande recepção da galera do Rio e agora vou para São Paulo com certeza tentar esse título”,
afirmou Yanca.

  

SAMUCA - Na última final, a mirim, novamente Samuca confirmou seu favoritismo, encerrando
em grande estilo, com a melhor atuação da etapa, com uma nota 8,5 para não deixar dúvida
alguma. Orientado por seu pai, o ex-surfista profissional Wagner Pupo, ele superou os três
rivais com uma boa margem de vantagem, somando 14,25 pontos, contra dez de Théo Fresia,
do Rio de Janeiro.

  

Como foi segundo colocado na etapa inicial (deixando escapar a vitória no finalzinho), Samuel
chega na etapa paulista como o principal nome para o titulo. “Com essa vitória levei a disputa
do título para São Paulo. O mar, para mim, estava ótimo, porque sou magrelinho e deu para
mandar os aéreos. Coloco muita confiança em mim, pois não tem bateria fácil. Sempre dou
tudo de mim nas disputas e acho que isso me ajudou a levar esse título”, falou Samuca.
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“Agora é concentrar tudo na última etapa para levar a mirim, igual”, disse o atleta, que tem em
casa o exemplo de seu irmão mais velho, o top do WT, Miguel Pupo, que também já foi
campeão do Rip Curl Grom Search.

  

O pai, feliz, está acompanhando o filho caçula que começa a se destacar cada vez mais, assim
como fez na trajetória Miguel. “Esses meus filhos me enchem de orgulho. O Samuel é um
moleque exemplar. Estuda direitinho e está sempre conversando sobre o surf, pranchas e
manobras. Ele sempre está ligado no que está acontecendo. Agora vou acompanhar mais o
Samuel e ajuda-lo a chegar mais longe”, comentou.

  

MUITO MAIS - No final de semana, atletas e público contaram com várias ações, como a
doação de mudas nativas, distribuição de pipas, pintura personalizada de pranchas e a
tradicional confraternização (sábado à noite), confirmando o slogan “Muito mais do que um
campeonato de surf”. Os atletas da equipe Rip Curl, Bruno Santos, Ian Cosenza e Nicole
Calheiros prestigiaram o evento e participaram das premiações.

  

Bruninho, inclusive, participou da transmissão ao vivo pela internet e de uma sessão de
autógrafos. A premiação da etapa contou com kit com produtos Rip Curl, fones de ouvido
Skullcandy, câmeras fotográficas a prova d’água GoPro e assinaturas anuais da revista Fluir,
além de troféus.
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