INFORMATIVO A. A. ATLETISMO DE RIBEIRÃO PRETO

O quarteto feminino do revezamento 4 x100m da equipe da Associação dos Amigos do
Atletismo de Ribeirão Preto/Projeto Atletismo e Cidadania/SME-Rib. Preto sagrou-se campeão
paulista durante as disputas do Campeonato Paulista de Atletismo Adulto, que aconteceu em
São Paulo, no estádio Ícaro de Castro Melo, Ibirapuera, neste último fim de semana (13 e 14
setembro). Formado pelas atletas Zileide Cassiano, Larissa de Almeida, Jaqueline Alves e
Soraya Nascimento, o grupo venceu a prova com o tempo de 47s77, melhor marca da equipe
na temporada, o que, provavelmente, remeterá o mesmo para uma posição entre as 10
melhores marcas do país no ranking brasileiro, na próxima atualização deste. Vale destacar
que Jaqueline Alves e Zileide Cassiano, ambas com 16 anos, ainda pertencem à categoria
menores (até 17)
Outras boas colocações foram as de Samur César Batista Inacio, 4º lugar, 5.000 rasos
(15:04:93) e André Luiz G. da Silva, 7º lugar, 110m com barreiras (14s61).
Outros resultados:
Elidiane Fernanda da Cruz, salto em altura, 1,55m;
Jaqueline Cristiane da Silva Alves, 400m rasos, 1:02:89;
Larissa Mara de Almeida, 100m rasos (12s53) e 200m rasos (25s80);
Soraya Nascimento de Lima, 100m rasos (12s35) e 400m rasos (1:00:25).

Campeonato Brasileiro de Atletismo de Menores
Os atletas Fernando Menezes de Lima e Zileide Cassiano Severino, ambos pertencentes a
equipe de Ribeirão Preto, foram convocados para defender o estado de São Paulo na disputa
do Campeonato Brasileiro de Atletismo de Menores, que terá a cidade de Recife (PE) como
sede. Menezes correrá a prova de 400m rasos e Zileide Cassiano, os 100m rasos. Atualmente,
ocupam as 6º e 9º, respectivamente, posições do ranking do Brasil nas suas provas.
O Brasileiro servirá de seletiva para a formação da delegação nacional, que representará o país
no Sul-Americano da categoria, em outubro.
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