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RELEASE
“Compreender as coisas que nos rodeiam é a melhor
preparação para compreender o que há mais além.”
Hypatia de Alexandria

Breve Digressão
A Comissão da VI OBRL apresentou duas novidades para o sexto certame: a
participação pela primeira vez dos alunos do Fundamental I (4º e 5º anos) no nível Teta,
e o aumento da dificuldade das provas com a redução do tempo de prova da segunda
fase.
O número de participantes na primeira fase da OBRL foi recorde, com 62.430 inscritos,
com escolas representantes dos estados de Amazonas, Maranhão, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e Distrito
Federal. Esperamos chegar aos outros estados no próximo certame com o trabalho e
dedicação dos coordenadores olímpicos das Escolas que já participaram neste ano.
Em números
Foram 126 escolas, com 62.430 participantes na primeira fase da OBRL com alunos
do Fundamental I e II envolvidos, com presença de escolas municipais, estaduais e
particulares pelo Brasil.
No nível TETA (4º/5º anos), 10.052 participaram da primeira fase da Olimpíada, sendo
798 alunos para fase II, sendo premiados 163 alunos.
No nível ALFA, foram 13.454 alunos na primeira fase, sendo 1068 inscritos para fase II,
e tendo sido premiados 158 alunos.
No nível BETA , foram 13.466 alunos na primeira fase, sendo 1069 inscritos para fase
II, e tendo sido premiados 154 alunos.
No nível GAMA, foram 13.151 alunos na primeira fase, sendo 1044 inscritos para fase
II, e tendo sido premiados 160 alunos.
No nível OMEGA, foram 12.307 alunos na primeira fase, sendo 977 inscritos para fase
II, e tendo sido premiados 156 alunos.

Assim, foram premiados 791 alunos para um universo de 62.430 alunos participantes
deste certame, tendo participados da segunda fase 4.956 alunos na disputa por
medalhas.
Os primeiros lugares gerais de cada nível foram de diferentes escolas e localidades:
No nível TETA (4º/5º anos), o primeiro lugar geral foi o aluno VINICIUS BRISOLLA DE
VASCONCELOS do Colégio INSPIRE da cidade de São José dos Campos – SP com
nota máxima 36,0. Neste nível, houve 3 alunos que gabaritaram a prova, havendo
desempate no tempo de prova.
No nível ALFA (6º ano), o primeiro lugar geral foi o aluno LEVI MAGALHÃES PEREIRA
CASTELLO BRANCO do Colégio Antares (unidade ATS) da cidade de Fortaleza – CE
com nota máxima 36,0.
No nível BETA (7º ano), o primeiro lugar geral foi a aluna LUANA CAROLINE
GONÇALVES FRANÇA DE LIMA do Colégio Dom Vital da cidade de Carpina – PE com
nota máxima 36,0.
No nível GAMA (8º ano), o primeiro lugar geral foi o aluno ARTHUR MALDONADO
CAPELA SILVA da Escola Estadual Municipalizada Fazenda da Praia da cidade do Rio
das Ostras – RJ com nota 34,0.
No nível OMEGA (9º ano), o primeiro lugar geral foi o aluno MARCOS PAULO EVERS
CORDEIRO do Colégio Master - Bezerra da cidade de Fortaleza – CE, com nota máxima
36,0. Neste nível, houve 10 alunos que gabaritaram a prova, havendo desempate no
tempo de prova.

Parabéns a todos os Participantes Olímpicos.
Bem vindos ao Mundo do Raciocínio Lógico.

Senun Nunes
Presidente da Comissão Organizadora VI OBRL

