INFORMATIVO A. A. ATLETISMO DE RIBEIRÃO PRETO
Em mais um final de semana de alegria ao atletismo de Ribeirão Preto, a equipe da
Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto/Projeto Atletismo de
Cidadania/SME-Ribeirão Preto conquistou medalhas no Campeonato Paulista de
Menores (até 17 anos). O campeonato foi realizado na Arena Caixa de Atletismo em
São Bernardo do Campo nos dias 23 e 24 de maio.
As velocistas Zileide Cassiano Severino e Jaqueline Cristiane da Silva Alves foram,
respectivamente, vice-campeã paulista e terceira colocada na prova dos 200m rasos.
Além disto, Zileide Cassiano também foi vice-campeão nos 100m rasos, seguida por
Jaqueline Alves na quarta posição.
Ambas treinadas pelo ex-velocista e experiente Leonardo de Morais (BURU) obtiveram
as seguintes marcas: 200m (25s26 e 25s56) e 100m (12s23c e 12s37c).
Outra medalha saiu no salto triplo com Éder de Souza Luiz , que ficou na terceira
posição com 13,14m. Este atleta foi encaminhada à equipe o ano passado pela profa.
Laura Carrer, que desenvolve atividades esportivas com atletismo na escola estadual
Eugênia Vilhena de Morais no bairro de Vila Virgínia em Ribeirão.
Além destes resultados a equipe alcançou:
- 4º. lugar nos 1.500m (4min16s88c) com Nathan César Batista inácio;
- 5º. lugar no salto triplo (10,38m), Lara Beatriz Rocha;
- 6º. Lugar no lançamento do dardo (30,70m), Jhéssica Hellen Borges Neves;
Completando este final de semana passada de boas notícias para a coletividade do
atletismo, a atleta Zileide Cassiano foi convocada pela Confederação Brasileira de
Atletismo (CBAt) para defender o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Atletismo
de Menores nas provas de 100 e 200m rasos. O campeonato acontecerá em Cali,
Colômbia, nos dias 30 e 31 de maio deste ano.
Vale ressaltar que a corredora obteve tb o índice para o Campeonato Mundial de
Menores (15 a 19, julho, Colômbia) e está na luta para alcançar uma vaga na seleção
brasileira que disputará esse campeonato.
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