Thiago Braz termina ano como número 1 do ranking mundial no salto com vara

O campeão olímpico do salto com vara, Thiago Braz, encerra o ano de 2016 no topo do ranking mundial da Iaaf, a Federação Internacional de
Atletismo, à frente de seu rival, o francês Renaud Lavillenie, prata nos Jogos do Rio. As listas levam conta as melhores marcas. O 6,03m de
Braz no dia 15 de agosto, no Engenhão, foi o melhor salto do ano, com direito a recorde olímpico e sexta melhor de todos os tempos. A quarta
melhor marca do ano também é do brasileiro: 5,90m, na última competição antes da Olimpíada, o Meeting Internacional de salto com vara, na
Alemanha, em julho.
No ranking olímpico outdoor, categoria adulta, que conta três atletas por país em cada prova, atletas brasileiros entram 55 vezes entre as 50
melhores em suas provas, de acordo com as estatísticas da IAAF. São 29 marcas masculinas e 26 femininas. No total, representantes do
Brasil entram nas listas em 30 provas individuais - 15 entre os homens e 15 entre as mulheres - e nos quatro revezamentos olímpicos - dois em
cada gênero.

Treze dos ranqueados estão entre os top 20 em provas individuais, além das quatro equipe de revezamento, o que é uma referência
importante para organizadores de competições internacionais. No masculino, além de Thiago Braz, outro top 10 é Wagner Domingos, número
4 do mundo no lançamento do martelo, com 78,63 m, resultado alcançado no Meeting de Celje, na Eslovênia, em junho. A marca garantiu ao
pernambucano novo recorde sul-americano e qualificação para a Olimpíada, quando foi finalista.
No feminino, duas brasileiras estão entre as 10 melhores do mundo em provas individuais: Fabiana Murer, no salto com vara, e Erica Rocha de
Sena, nos 20 km marcha. No ano em que anunciou a sua aposentadoria das provas, aos 35 anos, Fabiana obteve o melhor resultado pessoal
da carreira ao saltar 4,87 m a 3 de julho, em São Bernardo do Campo, São Paulo. A marca garantiu o segundo lugar no ranking mundial, além
de ser recorde brasileiro e sul-americano.

Fabiana Murer terminou a carreira entre as 10 do mundo (Foto: Adriano Vizoni/Folha de São Paulo/NOPP)
Já Erica Sena terminou a temporada em 4º lugar nos 20 km, com 1h27m18s. O resultado, novo recorde brasileiro e sul-americano, foi obtido
na conquista da medalha de bronze do Campeonato Mundial de Marcha, em maio, em Roma. A pernambucana já havia batido o recorde sulamericano em março ao ganhar a prata na etapa da Eslováquia, da IAAF Race Walking Challenge 2016, com 1h28m22s, 8ª marca no ranking
olímpico.
Os revezamentos masculinos 4x100m (38s17) e 4x400m (3m00s43) também estão em 8º lugar, enquanto o 4x100m feminino (42s59) ocupa a
9ª posição. Já o 4x400m das mulheres terminou a temporada na 19ª colocação, com 3m30s27.
Outros sete homens e duas mulheres estão entre os 20 mais bem posicionados na lista em 10 provas. Destaque para Luiz Alberto de Araújo,
13º no decatlo, com 8.315 pontos. Em 14º está Darlan Romani no arremesso do peso, com 21,02 m. Na 17ª posição, aparecem Higor Silva
Alves, no salto em distância (8,19 m/1.0), e Augusto Dutra, no salto com vara (5,70 m). Talles Frederico Silva está em 18º no salto com vara
(2,29 m). Nos 400 m com barreiras, Mahau Suguimati ocupa a 20ª colocação, com 48.96.
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Caio Bonfim celebra quarto lugar na marcha atlética 20km nos Jogos Olímpicos (Foto: Damir Sagolj/Reuters)
Caio Bonfim está entre os 20 em duas provas: 20 km e 50 km marcha, ocupando o 16º e o 19º lugar, respectivamente. Ele bateu o recorde
brasileiro das duas provas na Olimpíada do Rio ao terminar os 20 km na 4ª colocação, com 1h19m42, e os 50 km na 9ª, com 3h47m02. No
feminino, Geisa Arcanjo aparece em 18º lugar no arremesso do peso, com 18,27 m, enquanto Fernanda Borges ocupa a 19ª colocação no
lançamento do disco, com 62,74 m.
No ranking mundial em pista coberta, o Brasil tem cinco atletas entre os 20 melhores do mundo. Assim como nas provas em estádios, os
destaques são representantes do salto com vara. No masculino, Thiago Braz terminou a temporada em 3º lugar, com 5,93 m, recorde sulamericano obtido em fevereiro, em Berlim, na Alemanha.
No feminino, Fabiana Murer ficou em 7º, com 4,71 m, resultado conseguido em fevereiro, em Estocolmo, na Suécia. As outras brasileiras no
ranking são Rosangela Santos, 16ª nos 60 m, com 7s17; Keila Costa, 17ª no salto triplo, com 13,94 m; e Fabiana Moraes, 19ª nos 60 m com
barreiras, com 8s08.
Dos atletas mais bem ranqueados, Aldemir Gomes, Augusto Dutra, Darlan Romani, Mauro Vinícius Duda, Wagner Domingos, Fabiana Murer,
Jorge Vides e Thiago Braz receberam Bolsa Pódio do governo federal. Já Andressa de Morais, Caio Bonfim, Erica Sena, Fernanda Borges,
Geisa Coutinho, Geisa Arcanjo, Keila Costa, Julio Cesar de Oliveira e Luiz Alberto de Araújo fizeram parte do Programa Nacional Caixa de
Apoio a Atletas de Alto Nível de 2016.
Destaques brasileiros no ranking olímpico adulto outdoor:
Masculino
100 m - Vitor Hugo dos Santos - 46º - 10.11 (1.7)
200 m - Aldemir Gomes Junior - 34º - 20.32 (0.9)
200 m - Jorge Henrique Vides - 43º - 20.42 (0.3)
800 m - Lutimar Paes - 28º - 1:45.41
800 m - Kleberson Davide - 37º - 1:45.79
3.000 m com obstáculos - Altobeli Souza Silva - 31º - 8:26.30
110 m com barreiras - Gabriel Constantino - 35º - 13.50 (0.1)
110 m com barreiras - Eduardo de Deus - 49º - 13.56 (0.7)
400 m com barreiras - Mahau Suguimati - 20º- 48.96
400 m com barreiras - Marcio Teles - 28º - 49.09
400 m com barreiras - Mikael de Jesus - 48º - 49.62
Salto em altura - Talles Frederico Silva - 18º - 2,29 m
Salto em altura - Guilherme Cobbo - 46º - 2,25 m
Salto com vara - Thiago Braz - 1º - 6,03 m
Salto com vara - Augusto Dutra - 17º - 5,70 m
Salto com vara - João Gabriel Sousa - 40º - 5,55 m
Salto em distância - Higor Silva Alves - 17º - 8,19 m (1.0)
Salto em distância - Mauro Vinícius Duda da Silva - 27º - 8,24 m (0.1)
Salto em distância - Danylo Martins - 33º - 8,08 m (0.2)
Arremesso do peso - Darlan Romani - 14º - 21,02 m
Lançamento do martelo - Wagner Domingos - 4º - 78,63 m
Lançamento do dardo - Julio Cesar de Oliveira - 44º - 81,56 m
Decatlo - Luiz Alberto de Araújo - 13º - 8.315 pontos
Decatlo - Felipe dos Santos - 44º - 7.859
20 km marcha - Caio Bonfim - 16º - 1:19:42
50 km marcha - Caio Bonfim - 19º - 3:47:02
50 km marcha - Jonathan Rieckmann - 50º - 3:55:26
Revezamento 4x100 m - 8º - 38.19 (Ricardo Mario, Vitor Hugo dos Santos, Bruno Lins e Jorge Vides)
Revezamento 4x400 m - 8º - 3:00.43 (Pedro Burmann, Alexander Russo, Peterson dos Santos e Hugo Balduino)
Feminino
100 m - Ana Claudia Lemos - 24º - 11.14 (0.7)
100 m - Rosangela Santos - 38º - 11.23 (0.3)
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200 m - Kauiza Venâncio - 40º - 22.93 (1.1)
400 m - Geisa Coutinho - 26º - 51.54
400 m - Jailma Lima - 41º - 51.99
10.000 m - Tatiele Roberta de Carvalho - 37º - 32:09:14
3.000 m com obstáculos - Juliana Paula dos Santos - 36º - 9:38.63
100 m com barreiras - Fabiana Moraes - 30º - 12.91 (-0.2)
100 m com barreiras - Maila Machado - 40º - 12.99 (-0.2)
Salto em altura - Valdileia Martins - 45º - 1,88 m
Salto com vara - Fabiana Murer- 2º - 4,87 m
Salto com vara - Joana Costa - 31º - 4,50 m
Salto em distância - Eliane Martins - 26º - 6,72 (0.9)
Salto em distância - Jessica Carolina dos Reis - 33º - 6,69 m (0.5)
Salto triplo - Nubia Soares - 24º - 14,17 m (0.0)
Salto triplo - Keila Costa - 36º - 14,02 m (1.5)
Salto triplo - Tania da Silva - 37º - 13,96 m (-0.2)
Arremesso do peso - Geisa Arcanjo - 18º - 18,27 m
Arremesso do peso - Keely Medeiros - 40º - 17,36 m
Lançamento do disco - Fernanda Martins - 19º - 62,74 m
Lançamento do disco - Andressa de Morais - 41º - 59,64 m
Lançamento do dardo - Laila Ferrer Domingos - 27º - 61,70 m
Heptatlo - Vanessa Chefer - 23º - 6.188 pontos
20 km marcha - Erica Rocha de Sena - 4º - 1:27:18
Revezamento 4x100 m - 9º - 42.59 (Kauiza Venancio, Ana Claudia Lemos, Rosangela Santos e Bruna Farias)
Revezamento 4x400 m - 19º - 3:30.27 (Joelma Sousa, Geisa Coutinho, Leticia Souza e Jailma Lima).

Fonte: www.g1.com.br
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