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Fata Paulo Vainer 

2000 ... Fui! 
Par Patricia Barros 

Supla 
A poucos dias do fim de ano, 
o filho da prefeita de Sao Paulo
ta na duvida. "Nao sei se
vou pra neve au pra praia surfar." 

Teco Padaratz 
Teco, que passou o ano correndo 
o Circuit□ Mundial, relaxa 
com a familia em Florian6polis. 

Guga 
Depois de meter o Agassi no balsa,
o n° 1 do mundo se mandou para o
Hawaii. E la vai ficar, surfando com 
as melhores do planets.

Fernando Meligeni 
Vai com o treinador Eduardo Farias 
para Angra dos Reis. 

Alberto Pecegueiro 
D chefao da Globosat vai pegar um 
bronze na Praia do Rosa 

Arthur Verissimo 
D reporter zoeira da Trip ta dizendo 
que vai alisar uma carne 
mais macia que essa ai da foto, 
la na Amazonia. "Vou com a 
Cameron Diaz para um hotel 
na selva." Ta born! 

Kadu Moliterno 
Kadu gostaria de encerrar o ano 
surfando em Fernando de Noronha. 
Mas as compromissos com a Globo 
podem embac;:ar a festa. "Adoraria 
dar uma chegada la." 

Jose Mojica Marins, 
o Z e  do Caixao
D mestre do cinema primitivo 
brasileiro vai arrastar uma 
correntes na Colombia .. 
"Fui convidado para inaugurar 
o Castelo do Horror em Bogota." 

Paulo Zulu 
D gala fica em casa com a patroa 
Cassiana. La na Guarda do Embau. 

Claudio Heinri ch 
"O silvicola da novela das 7 fica 
em casa com a familia. "Meu irmao 
vem do exterior 
comemorar o reveillon conosco." 

BETTER DAYS 

E INSPIRED 

Para voce curte o surf ate 

mesmo na telinha, acaba de 

chegar dais novas lanc;:amen

tos de video: o INSPIRED e o 

THESE ARE BETTER DAYS. D 

primeiro retrata a vida do 

surfista californiano Shane 

Beschen [Atleta WCT) 

mostrando as· momentos 

mais marcantes de sua car

rei ra juntamente com as 

irmaos Lopez [Cory e Shea). 

as Irons [Bruce e Andy) · e 

Kelly Slater surfando nos qua

tro cantos do mundo. Sunny 

Garcia tambem pega suas 

ondas no file. Quern assina a 

trilha sonora sao "The 

Coyotes", "The Funky 

Precedent", "Axshin", "The 

Big Island Conspiracy", entre 

outros. Com durac;:ao de 56 minutos, o filme e mais 

um sucesso do surfista e agora tambem diretor de 

videos de surf, o top 44 Shane Beschen. Ja o THESE 

ARE BETTER DAYS mostra imagens ineditas do 

Gotcha Tahiti Pro, em Teahupoo, e as gigantescos 

tubas de Cory Lopez, Kalani Robb, Bruce Irons, 

Shane Dorian, entre outros. A fita tern 50 minutos e 

a trilha sonora fica par conta de "Shootyz Groov", 

"Static - X" e "Citizen King". D video tambem mostra 

ondas na California e na Africa do Sul. Vale a pena 

conferir! [Leonardo Siqueira) 

SURF SHOP FOR REAL SURFERS 

A Star Point acaba de inaugurar 3 lojas nos 

shoppings West Plaza, Eldorado e Villa Lobos. 

A empresa pioneira ado tou o sistema de 

franquias para estender o conceit□ de uma 

surf shop de surfista para surfista. 

PARA BAIXO TODD 

SANTO AJUDA. 

patrocinio 

0 BIG ,:RIP ja come�a a fazer hist6ria. Depois de duas 
excepcionalmente bem sucedidas, as principais objetivo 
alcanc;:ados. A valorizac;:ao daqueles que encontram no

� somente uma atividade esportiva ou um estilo de vida, 
forma sofisticada de discutir a existencia, de lidar com alg 
mais intrigantes aspectos da vida humana coma a integra 
o planeta, os limites ffsicos e espirituais e ate a prop-rial 
Em 2000 a disputa saltou para um patamar bem mais e 
De Waimea, o foco voltou-se se para Mavericks. Mais 
trabalho dobrado para a equipe de organizac;:ao e 6s jufzl
largamente recompensado pela cena de Rodrigo Rl
(bicampeao do Big Trip) recebendo o trofeu aplaudida

j pelo segundo colocado e competidor dos maIs d1 
competentes, Carlos Burle. A ideia era essa. 

A maior premiac;ao individual do surf brasileiro segue ad'

I 
Vamos ao terceiro tempo! 

Atletas, fot6grafos, cinegrafistas e membros de imprensa podem obter o 
regulamento e inscrever-se atraves do site: www.revistatrip.com.br ou pelo 
tel: (0xx11) 881 7100 R.239 com Ana Paula Wehba e Adriana Verani. 

realiza,ao 








