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Hoje tem Feira de
Adoção Animal

A

partir das 9 horas, a ESPA –
Equipe Singulariana de Proteção Animal promoverá, em
parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil
- Seccional Santo André, mais uma edição da
Feira de Adoção Animal, no estacionamento da
OAB, localizado na avenida Portugal, 233 –
Centro.
Esta edição tem um sabor especial, já
que a ESPA completa no mês de maio 10 anos
de existência e durante esse período contribuiu
para que 2,7 mil animais, entre cães e gatos, fossem adotados.
Segundo a coordenadora da ESPA Roseli Denaldi, é preciso ampliar o conceito de
guarda responsável. “Acreditamos que somente
a partir de uma educação séria e da conscientização será possível, em um futuro próximo, não
termos mais animais abandonados nas ruas”,
explica.
Quem desejar adotar um pet na feira,
deverá apresentar documentos pessoais, com-

provante de residência e preencher alguns critérios como ser maior de 18 anos e ter a concordância de toda a família. Também serão fornecidas informações sobre guarda responsável e
orientações jurídicas.
A entrada é gratuita e nesse dia, a ESPA
também estará vendendo camisetas personalizadas do projeto e recebendo doação de cobertores, jornais, vermífugos, potes de sorvete, xampu, sabonete, material de limpeza e sacos de lixo, entre outros itens, os quais serão encaminhados para protetores voluntários de animais já
cadastrados.

Simulado aberto do Enem receberá
pais e estudantes
No próximo domingo (dia 27) às 13
Na segunda fase (dia 27), os pais de
horas, no Instituto Mauá de Tecnologia, em São alunos também terão vez no evento. Enquanto
Caetano do Sul, o Singular promoverá o tradi- os filhos realizam a prova, eles participarão de
cional Simulado Aberto do Enem voltado para bate-papo com a equipe de vestibulares do Sinestudantes das terceiras séries do Ensino Médio gular, que abordará aspectos dos processos seleda rede de ensino e de outras instituições.
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Para o público
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mental e das 1ª e 2ª sédois dias de prova nos
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Reunião de pais no Simulado de 2017
me oficial, o que permite
em Provão do Fundavivenciar e superar as dificuldades que pode- mental e o Provão Treineiros, respectivamente.
rão encontrar, já que todas as provas são aplicaAs inscrições para todas as atividades
das nas mesmas circunstâncias que as reais, voltadas ao Enem já estão abertas e deverão ser
como horário, tempo e quantidade de questões. realizadas por meio do portal do Singular
A primeira fase acontecerá neste domingo (20). www.singular.com.br .

Teatro Singular tem
pré-estreia de nova peça

As igrejas de Roma
são foco de palestra

O novo espetáculo X – de outra forma
que não com os olhos, do Grupo de Teatro Singular, ganhou uma pré-estreia na terça-feira (dia
22) às 19h30, na Mostra de Teatro do Colégio
Santa Cruz, em São Paulo (Rua Orobó, 277 Alto de Pinheiros). A estreia oficial da peça está
agendada para o dia 30 de maio no Teatro Municipal de Santo André.
O enredo versa direta e objetivamente
sobre a violência de gênero, pois são apresentadas situações públicas e privadas na qual as violências contra a mulher e contra a comunidade
LGBTTQ+ são vivenciadas, desde o que é naturalizado e quer passar-se despercebido até o corpo que grita a violência a que é submetido.

Na quarta-feira (23) às 19h30, o professor Giovanni Bagnoli (História) ministrará a
palestra As igrejas de Roma, no Spazio Italiano
(rua Airó, 69 – Vila Gilda – Santo André).
O enfoque será sobre a trilha da arte e
da arquitetura cristã desde seus primórdios, com
as inscrições das catacumbas, passando pelo esplendor do Barroco e chegando à grandiosidade
renascentista da Basílica de São Pedro. “A abordagem será desde Constantino até os papas renascentistas. Sem dúvida, há elementos que interessam tanto aos vestibulandos quanto às pessoas que buscam mais conhecimentos nessa
área”, adianta.
As vagas são limitadas e as inscrições
devem ser realizadas pelo telefone 4427-6500.

Plantões de orientação
O Singular promove ao longo do ano
os Plantões S.O.V. (Serviço de Orientação para
os Vestibulares), comandados por uma equipe
de professores e coordenadores. Durante a atividade, os alunos podem esclarecer dúvidas quanto à escolha da carreira, faculdade, data de inscrição e de provas, além do número de candidatos por vaga.
A segunda rodada deste semestre iniciará na segunda-feira (21) com os alunos da
manhã do Cursinho Santo André, e no dia seguinte com o período da tarde; no dia 23 (quartafeira) será a vez dos alunos de São Caetano do
colégio e cursinho manhã comparecerem ao
S.O.V. Na quinta-feira, a turma do Singular Anglo São Bernardo tarde poderá esclarecer suas
dúvidas e no dia 25 (sexta-feira), os alunos da
manhã.

Gincana arrecada cerca
de 2 toneladas de ração
Está a todo vapor a 15ª edição da tradicional gincana sociocultural e esportiva do Colégio Singular, que está movimentando os alunos do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio, pais, professores e funcionários de todas as
unidades.
Além do entretenimento, o Desafio
Singular também envolveu várias provas ligadas a questões de cidadania e solidariedade, resultando na arrecadação de cerca de 2 toneladas
de ração animal. Nos próximos dias encerramse as arrecadações de alimentos e produtos de
higiene.

Aproveite as aulas de Imersão
Com a proximidade do fim do primeiro semestre, o Singular Anglo Vestibulares intensificou os Cursos de Imersão, voltados para
alunos e não alunos.
Entre os temas estão Tópicos de Físi-

ca, Teoria dos conjuntos e conjuntos numéricos e Obras literárias – Sagarana e Memória
Póstumas de Brás Cubas.
A programação está disponível no portal do Singular ( www.singular.com.br ).

