INFORMATIVO A. A. ATLETISMO DE RIBEIRÃO PRETO
O atleta João Vitor de Oliveira, representando a equipe da Associação dos Amigos do
Atletismo/Projeto Atletismo e Cidadania/SME-Ribeirão Preto tornou-se campeão
brasileiro dos 110 com barreiras no Troféu Brasil de Atletismo, ocorrido em São
Bernardo do Campo, neste último domingo (17/05/2015), fazendo a prova em 13s67c.
João Vitor, que atualmente, treina em San Diego (EUA), é fruto da parceria que a
Associação concretizou recentemente com a agência norte-americana AES SPORTS
AGENCY. O atleta é treinado por José Luiz Barbosa, ex-atleta olímpico e medalhista em
campeonatos mundiais de atletismo . Esta parceria visa, entre outras possibilidades, o
intercâmbio entre atletas e técnicos em uma esfera internacional assim como a
descoberta de jovens com talento para o desenvolvimento do atletismo de alto
rendimento.
A equipe participou em outras provas:
- Maurício de Brito Filgueiras ficou na 9ª posição no lançamento do dardo (61,00m);
-Juliana Maciel de Oliviera, correndo os 100m com barreiras, foi a 10ª. colocada na
classificação geral com 14.38, sua melhor marca pessoal e na cidade de Ribeirão Preto
em todos os tempos;
- o revezamento 4x400m, formado por André Luiz da Silva, Fernando Menezes, João
Vitor e Alex Faustino, obteve a 12º lugar com 3m17s61.;
- André da Silva, na prova de 110m com barreiras, ficou em 16º com o resultado de
14s75c.
O Troféu Brasil , maior competição interclubes de atletismo da América do Sul, este
ano está servindo como critério de classificação a outras competições internacionais
como Sul-Americano, Jogos Desportivos Pan-Americanos e Mundial. Sendo assim, João
Vitor de Oliveira já está classificado para o Campeonato Sul-Americano (12 a 14 junho,
Lima-Peru) e está na lutando por uma na equipe que representará o Brasil no Pan de
Toronto, em julho.
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