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O domingo será especial para Tatiele Carvalho. Aos 27 anos, a fundista brasileira será uma das muitas inscritas na 34ª Corrida Integração emO domingo será especial para Tatiele Carvalho. Aos 27 anos, a fundista brasileira será uma das muitas inscritas na 34ª Corrida Integração em
Campinas. Só que, ao contrário da maioria dos participantes, o foco dela é exclusivamente subir no lugar mais alto do pódio.Campinas. Só que, ao contrário da maioria dos participantes, o foco dela é exclusivamente subir no lugar mais alto do pódio.

A atleta brasileira nunca venceu a prova, que representa uma das corridas de rua mais tradicionais do interior de São Paulo. No currículo, TatieleA atleta brasileira nunca venceu a prova, que representa uma das corridas de rua mais tradicionais do interior de São Paulo. No currículo, Tatiele
ostenta o pentacampeonato do Troféu Brasil, um tri sul-americano, a melhor colocação do país na São Silvestre do ano passado e a classificação àostenta o pentacampeonato do Troféu Brasil, um tri sul-americano, a melhor colocação do país na São Silvestre do ano passado e a classificação à
final dos 10 mil metros nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.final dos 10 mil metros nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

– Fui três vezes segunda colocada, duas vezes quarta colocada e nunca subi no ponto mais alto do pódio. Tomara que Deus me presenteie com essa– Fui três vezes segunda colocada, duas vezes quarta colocada e nunca subi no ponto mais alto do pódio. Tomara que Deus me presenteie com essa
vitória neste ano – disse a brasileira, que treina diariamente ao lado do treinador e marido, Agnaldo Alexandre.vitória neste ano – disse a brasileira, que treina diariamente ao lado do treinador e marido, Agnaldo Alexandre.

A largada do percurso de 10km da Corrida Integração está prevista para as 8h. O trajeto começa na Arautos da Paz, passa pela Avenida Júlio PrestesA largada do percurso de 10km da Corrida Integração está prevista para as 8h. O trajeto começa na Arautos da Paz, passa pela Avenida Júlio Prestes
antes de chegar à Avenida Orozimbo Maia. Até aí, o percurso é quase todo plano. Na sequência, os corredores pegam a subida da Rua Dr. Joséantes de chegar à Avenida Orozimbo Maia. Até aí, o percurso é quase todo plano. Na sequência, os corredores pegam a subida da Rua Dr. José
Novaes para depois descer a Barão de Itapura até a Avenida Heitor Penteado.Novaes para depois descer a Barão de Itapura até a Avenida Heitor Penteado.
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