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Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas  premia 133 estudantes de Sobral

Os alunos da rede municipal de en-
sino de Sobral conquistaram 133 
premiações na 11ª Olimpíada Bra-

sileira de Matemática das Escolas Públicas 
(Obmep 2015). Foram 19 medalhas, sendo 
três de ouro, três de prata e 13 de bronze, 
além de 114 menções honrosas. Em todo 
o Estado do Ceará, foram conquistadas 17 
medalhas de ouro, destas 3 são de Sobral. 
O resultado foi divulgado pela organização 
da Olimpíada, na sexta-feira (27). Os alunos 
medalhistas poderão se candidatar para 
participar do Programa de Iniciação Cien-
tífica Jr. (PIC), que visa despertar a vocação 
científica do aluno, além de estimular a cria-
tividade por meio do confronto com proble-
mas interessantes da matemática.

A Rede de Ensino de Sobral teve quatro 
escolas municipais premiadas por terem se 
destacado na OBMEP 2015: Escola Deliza 
Lopes, Escola José Parente Prado, Colégio 
Sobralense de Tempo Integral Maria Dorile-
ne Arruda Aragão e Escola José Inácio Go-
mes Parente. Além de quatro professores: 
Carlos Henrique Pereira Lins (Escola Deliza 
Lopes), Jesus Nazareno Araújo Monção (Es-
cola José Inácio Gomes Parente), Luciano 
Epifânio Fernades (Colégio Sobralense de 
Tempo Integral Maria Dorilene Arruda Ara-
gão) e Antônio Wescley Barros Duarte (Esco-
la Osmar de Sá Ponte).

Em todo o Estado do Ceará, foram con-
quistadas 17 medalhas de ouro, destas 3 são 
das escolas públicas municipais de Sobral, 9 

do Colégio Militar de Fortaleza, uma de São 
Gonçalo do Amarante, uma de Acopiara, 
uma de Pereiro, uma de Madalena e outra 
de Itapipoca. O município tem se destacado 
em várias competições, como na Olimpía-
da Brasileira de Astronomia e Astronáutica 
(OBA), Olimpíada Cearense de Matemática, 
e tem a melhor Rede Pública Municipal de 
Ensino do País, segundo o Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (Ideb), indi-
cador do Ministério da Educação.

No Brasil, foram premiados 48.784 alu-
nos, sendo 500 com medalhas de ouro, 

1.500 com medalhas de prata, 4.501 com 
medalhas de bronze e 42.283 com menções 
honrosas. Em 2015, a olimpíada teve o maior 
número de escolas e municípios participan-
tes. Foram inscritos 47.582 escolas de 5.538 
cidades, com 17.970.745 alunos inscritos. A 
OBMEP é promovida com recursos do Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia e Inovação 
(MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), e 
conta com o apoio da Sociedade Brasileira 
de Matemática (SBM).

Veja a lista dos premiados na Obmep 2015 
no Blog de Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Prefeitura e Associação dos Microempreendedores de 
Sobral lançam Campanha de Natal do Mercado Central

Com o objetivo de fortalecer o comércio no 
Mercado Central de Sobral e estimular as ven-
das durante o período natalino, a Prefeitura Mu-
nicipal e a Associação dos Microempreendedo-
res de Sobral (AMS), lançam no próximo sábado 
(5), às 8h, a Campanha Promocional de Natal do 
Mercado Municipal.

Nesta edição, a campanha possibilitará que 
a cada R$20 em compras realizadas no Merca-
do, o consumidor tenha direito a um cupom. 

Para participar do sorteio de liquidificador, ba-
tedeira, ventilador, ferro elétrico e bicicleta, é 
necessário preencher o cupom e depositar nas 
urnas.

O sorteio será realizado no dia 30 de dezem-
bro (quarta-feira), no Mercado Central. A cam-
panha é uma ação da Prefeitura de Sobral, por 
meio da Secretaria da Tecnologia e Desenvolvi-
mento Econômico (STDE), e conta ainda com a 
parceria da Global Gráfica.

Turma Olímpica do Colégio Sobralense Maria Dorilene Arruda Aragão, que tem se destacado em Olimpíadas nacionais

DMISS
Últimos dias para credenciamento de empresas 
enquadradas como substitutos tributários

A Prefeitura de Sobral, através da Secre-
taria da Gestão, divulgou o prazo final para 
credenciamento no Sistema de Declara-
ção Digital Mensal de Serviços (DMISS) das 
empresas enquadradas como substitutos 
tributários. Até o próximo dia 30, as empre-
sas relacionadas no Código Tributário Mu-
nicipal, que normalmente tomam serviços 

e retém o Imposto Sobre Serviços de Qual-
quer Natureza (ISSQN), devem realizar o cre-
denciamento dentro do prazo estabelecido. 
Caso contrário, elas deverão pagar pena de 
aplicação das sanções previstas de acordo 
com a legislação.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Agência de Inclusão Produtiva certifica 16 
padeiros pelo Pronatec

A Prefeitura de Sobral, por meio da 
Agência de Inclusão Produtiva, concluiu na 
terça-feira (1º) o ‘Curso de Padeiro’ ofereci-

do pelo Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Ao 
todo, 16 participantes foram certificados 
nesta primeira turma. “Eles aprenderam não 
só a fazer pães, mas também sobre padrões 
de qualidade, normas de higiene, segurança, 
prevenção de acidentes e preservação am-
biental”, ressaltou a instrutora Luciana Albu-
querque do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai).

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Em Fortaleza
Técnicos de Sobral participam de seminário 
sobre destinação correta de resíduos sólidos

Na última segunda-feira (30), técnicos 
da Secretaria de Conservação e Serviços 
Públicos (Seconv) da Prefeitura de Sobral 
se reuniram no Condomínio Estadual Uira-
puru, em Fortaleza, para o seminário ‘Con-
solidação do Plano Estadual de Resíduos 
Sólidos’. Liderado pelo secretário do Meio 
Ambiente do Estado do Ceará, Artur Bruno, 
o seminário discutiu a importância da des-
tinação correta dos materiais e a consolida-
ção do Plano Estadual de Resíduos Sólidos.

Durante o encontro, o Secretário infor-
mou, que apenas 21 municípios, dos 184 
do Ceará, realizam coleta seletiva, conside-
rando o número muito pequeno. “Podemos 
avançar muito mais, mesmo sem ter ainda o 
aterro, como foi pensado inicialmente. Nós 
estamos tentando fortalecer os municípios, 
para que todos conheçam o que faz a Secre-
taria Estadual do Meio Ambiente”, ressaltou.

A coordenadora da Coleta Seletiva de 

Sobral, Cirliane Viana, aponta os serviços 
de coleta realizados pela Prefeitura. “Dos 21 
municípios cearenses que realizam a coleta 
seletiva, Sobral se destaca. Além da Autarquia 
Municipal do Meio Ambiente, que fiscaliza as 
leis ambientais no Município, realizamos, dia-
riamente, coleta sistemática, coleta pontual e 
coleta seletiva agendada, quando a popula-
ção troca materiais recicláveis por bônus na 
conta de energia, através de uma parceria do 
poder público com a Coelce”, explicou.

Leia a matéria completa no Blog de So-
bral (blog.sobral.ce.gov.br).

Equipes do Núcleo de Atenção 
Esportivo Social recebem 

premiação por destaque em 
competições escolares

O Ginásio Poliesportivo Dr. Plínio 
Pompeu foi palco, na última sexta-feira 
(20), da premiação das equipes inte-
grantes das escolinhas do Núcleo de 
Atenção Esportivo Social (Naes), que 
foram campeãs, nas categorias sub 17 e 
15, das competições esportivas de bas-
quete realizadas no Colégio Santana e 
Farias Brito, respectivamente.

De acordo com o secretário do Es-
porte de Sobral, Rosaldo Freire, “o Naes 
atualmente possui 92 núcleos espalhados 
por diversos bairros e distritos do Muni-
cípio, atendendo a milhares de alunos”.
Uma realização da Prefeitura de Sobral, 
por meio da Secretaria do Esporte, o 
projeto tem como intuito promover a 
inserção social através da prática de ati-
vidades esportivas para jovens de 7 a 20 
anos.

Leia a matéria completa no Blog de 
Sobral (blog.sobral.ce.gov.br).

Três bairros recebem o 
Caminhão do Peixe nesta 

semana

Entre os dias 2 e 4 de dezembro, o 
Caminhão do Peixe estará nos bairros 
Pedrinhas, Sumaré e Alto do Cristo, le-
vando à população peixe e derivados 
(bolinha de peixe, linguiça e filé) a pre-
ços mais baratos.

Desenvolvido pela Prefeitura de So-
bral e coordenado pela Secretaria da 
Agricultura e Pecuária, o Projeto Cami-
nhão Feira do Peixe conta com o apoio 
do Ministério da Pesca e Aquicultura e 
beneficia os produtores, incrementando 
o comércio do pescado no Município.


