Informativo A. A. Atletismo de Ribeirão Preto
Atletas da Associação dos Amigos do Atletismo de Ribeirão Preto/Projeto Atletismo e
Cidadania/SME participaram, nas primeiras semanas de setembro (3-4 e 10-11) do ano
corrente dos Campeonatos Paulista de Mirim (Sub 16) e de Menores (Sub 18),
respectivamente, que aconteceram em São Bernardo do Campo.
Durante o Campeonato Mirim, a atleta Vitória Watanabe de Oliveira foi Vice-Campeão Paulista
na prova dos 250m com o tempo de 33s93c e Pedro Henrique Rabelo Simões alcançou a
medalha de bronze na prova com a marca de 2min44s42. Outra atleta com boa performance
foi Lúcia Helena Sellis, que na prova dos 300m com barreiras obteve a 4ª colocação, fazendo o
tempo de 48s27. Todos os atletas melhoraram seus recordes pessoais.
No Paulista Sub 18, mais uma atleta ribeirãopretana subiu ao pódio. Jhéssica Helen Borges
Neves no lançamento do dardo atingiu a marca de 33m77, arrematando a medalha de bronze.
Outras marcas obtidas:
-Nathan César Batista, 4º lugar nos 3.000m rasos (9.18.13)
- Éder de Souza Luíz, 5º lugar no salto em distância (6m33) e 6º no salto triplo (13m73);
-Lucas Daniel Cipriano, salto triplo (12.87) e 400m rasos (57.83);
-Marco Aurélio Alexandre Jr, 100m rasos (11.83) e 200m rasos (24.00).
Em função da crise econômica/política que a cidade de Ribeirão Preto está passando, houve
reflexo em todas as modalidades esportivas vinculadas a Secretaria Municipal de Esportes.
Sendo assim, a equipe de atletismo só pode participar dos campeonatos , devido ao auxílio
financeiro da própria Associação, familiares de atletas e contribuição de apoiadores. A ida para
o Paulista Sub 18 só se concretizou, pois a equipe de atletismo da vizinha cidade de
Sertãozinho cedeu lugares em seu ônibus de transporte até a cidade do ABC Paulista. Caso
esta “carona” não fosse dada, dificilmente, o município teria representantes no evento.
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