
palestra. cesso do aluno, e não é ques- estado do Ceará é 
tão de alcançar só a media. conhecido por pro- Durante a palestra Ama-
Todo trabalho que é feito den-duzir muitos ato- ral falou sobre as ações que O
tro da sala de aula, todo apoio res, compositores, são tomadas na escola da co-
da secretária municipal de etc.. Porém o estado também munidade, como incentivar os 
educação, e o planejamento vem ganhando grande reper- alunos, através de reforço, ati-
do professor, do coordenador cussão nacional, pelo alto ní- vidades, roda de leitura, e 
que acompanha,é do aluno vel de ensino. uma atenção direta voltada ao 
que vai para escola, a família educando. Ainda, segundo o O Índice de Desenvolvi-
que participa, e acima de tudo professor, o esforço de cada mento da Educação Básica 
a humanização do serviço pú-membro da comunidade con-(Ideb) apontou uma escola no 
blico que é oferecido à comu-tribui muito para que alcan-estado do Ceará com o me-
nidade, então esses são os çassem essa pontuação, haja lhor índice alcançando, 9.5 
pontos fortes ao qual eu atri- não será proveitoso para res estão de parabéns pelo vista que até mesmo profes-pontos. 
buo à pontuação alcançada aprendizagem do aluno. Atu- trabalho que é realizado, haja sores que não recebem nada, A Escola de Ensino Fun-
pela nossa escola”. Disse almente nós vivemos em um vista que a pontuação no Ideb prestam seus trabalhos de for-damental Miguel Antonio Le-
Amaral mundo globalizado, tecnológi- de Ipiranga do Norte é de 6.2, ma voluntaria para ajudar no mos fica na zona rural da cida-

co, muitas vezes se o aluno e disse que vários municípios aprendizado dos alunos da es- Amaral falou também so-de de Pedra Branca, comuni-
não tem acesso o professor gostariam de ter tal pontua-cola. bre o acesso a tecnologia, in-dade Baixio, ficando uns 260 
tem, então a escola tem que ção, porém não conseguem al-ternet, como forma de apren-Em entrevista o professor km longe da capital Fortaleza.
ser disciplinadora quanto ao cançar. Destacou ainda que a dizado, haja vista que a comu-e diretor Amaral Barbosa falou Diante dos números que uso, e sistematizadora da infraestrutura da escola é mui-nidade dispõe de quinze com-sobre a palestra.foram alcançados no Ideb, e o aprendizagem que vem por to boa, e que presenciou de putadores no laboratório e so-“Nossa conversa com os trabalho dos professores, o di- meio da tecnologia, mas nós perto  as crianças sendo bem mente há um ano consegui-professores de Ipiranga do retor da escola tem ministrado temos uma linha de trabalho, cuidadas, além disso, as esco-ram colocar internet.Norte, nada mais é que um re-palestras em varias cidades nós não deixamos de fazer o las tem uma boa atenção, e “A fórmula de aprendiza-lato de experiência que se tor-do Brasil, na noite de segun- trabalho por falta de algo, e que isso é prazeroso de vê, é gem com a tecnologia é a mui-na uma palestra, e uma das da-feira (28.11) o diretor Ama- nós não deixamos nunca os muito bom observar outros to complexa, depende da for-questões ao qual atribuo mui-ral Barbosa de Lima foi convi- nossos alunos sem aprender municípios buscando melhori-ma de como ela é orientada e to esse desenvolvimento al-dado a palestrar na Câmara por falta de tecnologia ou in- as para a escola onde o foco de como é acompanhada, a cançado no Ideb de 9.5, é aos Municipal de Ipiranga do Nor- ternet dentro da nossa esco- primordial é uma educação de tecnologia ou ela vai instruir professores que realizaram te, o plenário ficou completa- la”. Concluiu o professor e di- qualidade para todos os alu-muito o aluno ou ela vai des-um trabalho em equipe, ao en-mente lotado tanto com os pro- retor Amaral Barbosa Lima nostruir, se não for usada de for-volvimento dos pais e de toda fessores, como por autorida-

Ao fim da entrevista o pro-ma regrada com acompanha-comunidade, que trabalharam des políticas e população em 
fessor disse que a palestra foi Por: Bruno Oliveiramento da família, se não tiver imbuídos em alcançar o su-geral, que foram participar da 
a contento, e que os professo-um cunho pedagógico aquilo 
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Diretor de escola com a maior pontuação no Ideb 
do Brasil realizou palestra em Ipiranga do Norte 

Confira: Projetos aprovados e as cobranças
 dos vereadores na sessão de segunda-feira 

a noite de segunda- indo meio-fio e deixando ape- mesmo em ano de crise ele 
feira (28/11) reali- nas o espaço pequeno para cresceu 10% arrecadando 
zou-se na Câmara passagem de pedestres, mo- três milhões de reais, para um N
Municipal de Ipiran- tos e bicicletas, e não estão fa- município que é diferente nós 

ga do Norte, a sessão ordiná- zendo aquela entrada grande tínhamos que ter coisas dife-
ria para deliberações do ple- para carro. O vereador disse rentes aqui também, por que 
nário. que o melhor é que façam em o município está arrecadan-

todas as casas, por que de do”.  Pontuou ClaudirDentre os projetos vota-
uma hora para outra as pes-dos um de regime de emer- O vereador disse ainda 
soas podem adquirir um carro, gência é o projeto de lei da que está juntamente com a ve-
e terá que quebrar o meio pa-prefeitura municipal 030/2016 readora Susana Teixeira (PP) 
ra fazer uma passagem ao vei-que pede autorização para pleiteando uma emenda parla-
culo, “Então eu peço ao exe-abertura de credito suplemen- mentar para a realização de 
cutivo que veja isso para que tar no valor de R$ 1,498, uma obra na escola estadual.
seja feito a entrada de carros 212,27 (um milhão quatrocen- Já o vereador Nélvio To-
em todas as casas”. Disse Ja-rá a cargo do presidente quan- Umas das preocupações tos e noventa e oito mil du- coline (PMDB), falou sobre a 
cirdo ele achar conveniente. e até reclamações da popula-zentos e doze reais e vinte se- arrecadação, segundo o vere-

ção é a má qualidade na inter-te centavos), o projeto foi apro- Em seguida o vereador O vereador Sergio Medei- ador os 10% de crescimento 
net da operadora Vivo, a ban-vado por unanimidade. Claudir Dapper (PP), o popu-ros de Araújo (PSDB), presi- do município é devido aos al-
cada de vereadores que apoia lar Tuco, fez um desabafo dente do legislativo, disse que Outro projeto também tos impostos que foram impu-
a administração pública este- quanto ao dinheiro investido os vereadores mirins dessa le-aprovado foi o 003/2016 e tados aos comerciantes locais 
ve em Brasília cobrando me- na agricultura do Brasil, se-gislatura irão ao dia 14 de de-004/2016 da mesa diretora do e a sociedade como um todo, 
lhor qualidade na prestação gundo o vereador “para rou-zembro visitar o centro político legislativo, o projeto se refere “Não teve nenhum investidor 
deste serviço, e protocolando bar acharam 200 Bilhões, mas do estado, e serão recebidos à Câmara Mirim, a uma ajuda que veio pra cá montar um co-
a cobrança junto a deputados, para investir e abrir creditos pelo governador Pedro Ta-de custo aos alunos que fo- mércio, então esse cresci-
também aproveitaram o ense- para agricultura o governo fe-ques no Palácio Paiaguás as rem eleitos para exercer o car- mento se deve a sociedade, 
jo para protocolar pedido de li- deral, achou apenas 16 bi-15h00min.go de vereadores mirim, o au- estão arrancando o sangue do 
beração da radio comunitária lhões”. xílio será em material escolar povo com esses impostos au-A vereadora Susana Tei-
para o município.e o valor não poderá exceder Em seguida o vereador fa- tos, hoje está uma fortuna pa-xeira (PP) em uso da tribuna 

Já na palavra livre o vere-50% do salário mínimo vigen- lou sobre a Lei Orçamentária ra transferir um lote, antes o falou sobre os testes seletivos 
ador Jacir Lauriano Maria te. Também, no final do man- Anual-LOA, “Este ano foi um ITBI era de 2% hoje já está que estão abertos na prefeitu-
(PSDB) fez cobrança ao exe-dato de um ano, o presidente ano de crise, e sempre ouvi re- em 4%”. Finalizou Tocolinera, disse que os interessados 
cutivo referente aos meios fios do legislativo levará todos os clamação de que as coisas es-podem buscar mais informa- Os projetos foram todos 
que estão sendo construídos vereadores mirins para conhe- tavam feias, que não dava pa-ções no executivo. Também aprovados pelo plenário. 
na pavimentação asfaltica, se-cerem o centro político na ca- ra fazer nada, pois bem, não parabenizou o campeonato de 
gundo o vereador, de frente a pital, Assembleia Legislativa e dá pra fazer nada, mas nosso handebol que está acontecen- Por: Bruno Oliveira
algumas casas estão constru-Palácio Paiaguás, a data fica- município é tão diferente que do no município.

 Polícia Militar faz prisão de dois indivíduos, 
um deles  está envolvido no roubo a Martinello

nhangá, fizeram a abordagem Norte no dia 18 de novembro, a noite de sexta-
e os indivíduos disseram que Antonio foi citado como com-feira (26/11) a Polí-
passaram o dia em Sorriso e parsa de Gilberto da Concei-cia Militar de Ipiran-N
estavam indo para Nova Mu- ção Rosa (preso no mesmo ga do Norte realizou 
tum. Após uma revista foi en- dia do roubo).uma operação a fim de coibir 
contrado com eles alicate pa-crimes, a guarnição composta Os indivíduos estavam de 
ra cortar cadeado, alicate de pelo comandante do núcleo lo- posse de capacetes e relógios 
pressão e algumas chaves, cal, subtenente Jurandir Leite, novos, que após averiguação, 
além de uma quantidade de di-cabo Wellington, cabo Elton e foi contatado que fazem parte 
nheiro, Jeferson Eudes Campi soldado Valdecir, realizaram a dos produtos que foram rou-
é de Nova Mutum e Antonio prisão de dois indivíduos que bados na Loja Martinello no 
Wesley silva de Souza, Vulgo estavam de posse de produ- dia 18 de novembro.
JN ou Juninho é de Sorriso, tos roubados há poucos dias Suspeitasse que os indiví- guarnição da Polícia passa- foram roubados.
os acusados foram levados na loja de móveis Martinello. duos estivessem vindos para ram reto, sem entrar na cida- Os indivíduos foram até o núcleo de polícia para Segundo as informações novamente praticar mais um de. encaminhados para a averiguação de documentos, os dois indivíduos foram pre- crime de roubo/furto em Ipi- Também com eles foi en- delegacia de polícia judiciária e constaram que o individuo sos na MT 242, entrada da ci- ranga do Norte haja vista que contrada uma quantidade de civil, onde ficaram a que está de camisa preta Anto-dade de Ipiranga. A Polícia Mi- com eles foram encontrados, dinheiro de procedência duvi- disposição da justiça.nio Wesley silva de Souza, litar estava fazendo rondas alicate para cortar cadeado, dosa, haja vista que a suspei-participou efetivamente do rou-quando avistaram a motoci- alicate de pressão e algumas ta é que estavam em Sorriso Por: Bruno de Oliveirabo a Martinello em Ipiranga do cleta passar, sentido a Ita- chaves, porém ao avistarem a vendendo alguns objetos que 
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