Juliana dos Santos consegue índice olímpico nos 3.000m com obstáculos

Medalha de ouro nos 5.000m nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, a paulista Juliana Paula dos Santos conseguiu neste sábado o índice
exigido pela IAAF nos 3.000m com obstáculos para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Ela venceu a prova no Meeting de Oordegem, na Bélgica,
com o tempo de 9min39s33 - superando a marca mínima de 9min45s00.
Com a qualificação de Juliana, Marilson Gomes dos Santos, já convocado para a maratona olímpica, deve ter a companhia da esposa nos
Jogos do Rio. A corredora decidiu competir na Europa com objetivo de lutar pelo índice, já que no Brasil seria mais difícil conseguir a marca
exigida. Na Bélgica, ela teve de forçar assim mesmo o ritmo. A francesa Danois Maeva ficou em segundo lugar, com 9min40s19, seguida da
polonesa Kowal Matylda, com 9min40s39.
O técnico de Juliana, Adauto Domingues, estava confiante que a fundista conquistaria o índice com base nos seus treinos e últimos resultados.
No Campeonato Ibero-Americano, realizado no Rio há uma semana, ela venceu os 3.000 m rasos em 9min03s11.
- Era um resultado esperado pelos treinos que ela vinha fazendo. A Juliana tinha uma dificuldade com os obstáculos, com o fosso, e não
estava saindo um fim de prova rápido. Mas finalmente ela encaixou uma prova. Hoje conseguiu correr a penúltima e última voltas rápidas disse Adauto.
Também em Oordegem, Lutimar Paes, qualificado para a Olimpíada, terminou em quinto lugar nos 800m, com 1min47s39. O britânico Jamie
Webb foi o campeão, com 1min46s59.
Outros atletas brasileiros também conseguiram bons resultados no Meeting de Berna, na Suíça, em preparação para os Jogos do Rio. Nos
100m, o pódio foi formado por Paulo André de Oliveira, com 10s41, seguido de Aldemir Gomes Junior (10s49) e Derick Silva (10s57). Paulo
André ainda venceu os 200m, com 20s87. Vitória Cristina Rosa ganhou a medalha de ouro nos 100m e nos 200m, com 11s74 e 23s68,
enquanto Geisa Coutinho venceu os 400m com 52s63.

Juliana dos Santos fez a marca de 9min39s33 nos 3.000m
com obstáculos, na Bélgica (Foto: Wagner Carmo / CBAt)
Na 42ª edição do Hypo-Meeting, em Götzis, na Áustria, Vanessa Spinola e Felipe Vinícius dos Santos tentam os índices para as provas
combinadas na Olimpíada do Rio. Os dois participam do Camping Caixa de Treinamento na cidade de Fórmia, na Itália, organizado pela
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Após as quatro primeiras provas deste sábado, Vanessa soma 3.538 pontos no heptatlo e ocupa
a 25ª colocação. Brianne Theisen-Eaton, do Canadá, é a líder, com 3.972 pontos.
No masculino, Felipe está em sexto lugar no decatlo, com 4.178, depois de cinco provas. Damian Warner, também do Canadá, é o primeiro
colocado, com 4.424 pontos. A competição se encerra neste domingo.
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