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O Campus Sertão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) teve dois
alunos destaque na 6ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas (OBMEP) de 2010. Lucas Ficagna e Tiago Luiz Rizzi conquistaram o
certificado de menção honrosa junto a 2.089 alunos do Rio Grande do Sul que
receberam esta homenagem. Foram premiados no Estado, ainda, 98 alunos
com medalhas de bronze, 35 com medalhas de prata, 28 com medalhas de
ouro. A entrega dos certificados aos alunos do Campus Sertão foi feita numa
solenidade no auditório da Instituição, na sexta-feira (06/05) às 16 horas, com a
presença da Diretora-Geral Viviane Silva Ramos; do Diretor de Ensino Josimar
de Aparecido Vieira;da Coordenadora de Ensino Médio e Técnico Neila de
Toledo e Toledo; dos professores de matemática Jenifer Konrad e Valdir
Tamanho, dos familiares dos alunos homenageados e da professora Celui
Maria Sonda, do Instituto Estadual de Educação Dr. Rui Piegas Silveira, de
Espumoso, professora de Matemática no Ensino Fundamental do aluno Lucas
Ficagna. Durante o ato, o professor Valdir Tamanho fez a entrega da Menção
Honrosa ao aluno Lucas Ficagna e a professora Jenifer Konrad entregou a
Menção ao aluno Tiago Luiz Rizzi. A professora Neila de Toledo e Toledo
presenteou os alunos com um mimo. No final da solenidade a professora
Viviane Silva Ramos fez um pronunciamento parabenizando os jovens pela
conquista. Lembrou que o Campus participa desta olimpíada desde a segunda
edição, oportunidade que a diretora, professora de matemática na época,
organizou a participação. "Destaco o empenho e a dedicação dos dois alunos
nas aulas, razão do ótimo desempenho nesta competição", salientou. Também
comentou que a matemática é uma ciência exata que desenvolve
potencialmente o raciocínio rápido. "Quem resolve problemas matemáticos
facilmente consegue qualquer outro problema, por isso a matemática é tão
importante", destaca. As inscrições para a 7ª OBMEP já estão abertas e as
escolas podem inscrever os alunos até pelo site http://www.obmep.org.br

