nº 218 - 14/1/2019

www.singular.com.br

/singularemrevista

/singularanglo

Um show de
aprovações !!!

Notícias em Destaque

Começou a temporada de aprovações
O Singular continua com a sua tradição de registrar o
maior número de aprovações em importantes vestibulares do
País. Para as segundas fases da Fuvest, Unicamp, Unesp e
Unifesp foram 738, contra 639 no ano anterior.
Para reforçar a preparação para a área médica, o Singular lançou em 2018 o Turma Medicina, um curso focado no
segmento, com carga horária maior e vários diferencias que já
proporcionaram excelentes resultados nesta temporada de vestibulares.
Até sexta-feira (11) somavam-se 100 aprovações em

Medicina, sendo oito delas na Uninove – Universidade Nove de
Julho, com direito à bolsa de estudos de 100%.
Nos demais cursos, alguns estudantes também foram
destaque. Esse é o caso de Beatriz Nascimento, aprovada em
1º lugar geral no Centro Universitário Belas Artes, em Arquitetura e Urbanismo; Maria Eduarda Bérgamo, aprovada em 1º
lugar, na Universidade São Camilo, em Nutrição; Larissa Hesz,
em 1º lugar no curso Relações Públicas, no Centro Universitário
Belas Artes e Camila Raposo, ficou com o segundo lugar em
Medicina Veterinária, na PUC/Campinas.

Beatriz, Maria Eduarda, Larissa Hesz e Camila

é foco de campanha social

Durante o ano, o Singular Social promove algumas
campanhas que beneficiam instituições carentes e a primeira de
2019 é a do Material Escolar, que segue até o dia 9 de fevereiro.
A ação arrecadará materiais novos e usados, em bom

estado de uso e conservação, e todos os itens serão enviados
para creches e orfanatos do Grande ABC.
As doações podem ser entregues em qualquer unidade
do Colégio ou Cursinho.

Curiosidades Singulares...

Singulariano é destaque mundial
O arquiteto e designer Marcelo Rosenbaum, ex-aluno do
Singular Santo André da turma 1987, vem ocupando os melhores
editoriais de revistas e jornais do mundo.
No ano passado, ele recebeu o título de Professor Honoris
Causa do Centro Universitário Belas Artes, de São Paulo.
Recentemente, recebeu o RIBA 2018 - Royal Institute of
British Architects pelo projeto de um complexo escolar no município
de Formoso do Araguaia, no Tocantins.
A construção beneficiará o desenvolvimento de 540 crianças
e adolescentes que moram em regime de internato na escola.
De acordo com o ex-aluno, o prêmio fortalece a compreensão da arquitetura como uma ferramenta de transformação social.
“Sinto-me muito honrado de ter sido agraciado com um RIBA”.

Tiete de Superman
Em dezembro, o professor Jean Ricardo Oliveira (Geometria e Desenho Geométrico) marcou presença na Comic Con
Experience 2018 (CCXP 2018), que celebra a cultura pop, divulga
novos filmes, games, séries e histórias em quadrinhos. E para sua
surpresa, encontrou o ator Tom Welling (Superman) e aproveitou para tietá-lo e entrevistá-lo para seu programa de rádio sobre os 80 anos
do Superman.
De acordo com o professor, Tom abordou sua experiência em
Smallville - As Aventuras do Superboy e relembrou os momentos
quando gravou ao lado de Christopher Reeve e de segredos relacionados à gravação de algumas cenas. “Durante a foto, o ator brincou comigo por estar vestindo uma jaqueta do Batman, fazendo uma
analogia ao filme Batman vs Superman”.
O professor produz, dirige e apresenta o programa Tudo de
Bom, transmitido desde 2015 pela www.webradioabc.com.br. A
produção vai ao ar todos os sábados a partir das 14
horas, com uma programação bastante variada que traz notícias sobre política,
celebridades, lançamentos cinematográfico, paródias, novidades
musicais, humor e assuntos sobrenaturais.
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Sensei acompanha atletas
em Meeting Interestadual de Judô
Duas alunas do Singular representaram o Estado de
São Paulo no Meeting Interestadual Interclubes de Judô, realizado na cidade de Itajaí, em Santa Catarina, e obtiveram excelentes resultados, sob a orientação da professora sensei Ana
Carolina Pereira.
Carolina Massafera, do Liceu Monteiro Lobato, participou na categoria sub-15 meio médio e garantiu o 3º lugar. Já a
aluna Laura Malta, do Singular Júnior, participou na categoria
sub-15 meio pesado e ficou com a 5º colocação.

Confraternização reúne Amarelinhos
No domingo 25 de novembro, após o fechamento dos
portões dos locais da Fuvest, a Equipe de Amarelinhos reuniuse para o tradicional churrasco de confraternização. O diretor
Paulo Roberto De Francisco compartilhou boas lembranças
durante encontro com os professores de Química Marcos
Barbosa, Jorge Mockaits e Augusto Echeveria.
Outras celebridades singularianas também marcaram
presença no evento, como os ex-professores Alexandre Takara e Luiz Fernando Salotti.

Localizando Singularianos
A ex-aluna Miriam Golde Ratze
Bass Clarke estudou o Ensino Médio no
Singular Santo André até o ano de 1983 e
ingressou logo em seguida no curso de
Educação Física, na Fefisa.
Começou sua vida profissional
como estagiária na Escolinha de Natação, mas percebeu que essa não era sua
vocação. Tornou-se responsável pela
área financeira da empresa do seu pai e
decidiu cursar Administração de Empresas. Ainda no 3º ano da graduação, foi
contratada pela IBM. Atuou como suporte
de vendas e saiu como brand manager.
Em seguida, também trabalhou como
analista financeira, gerente comercial e
de parcerias em outra multinacional.
No ano passado, a singulariana
e seu marido compraram uma distribuidora que importa chips de vegetais do
Chile e possui como clientes os maiores
supermercados do país.
Contato:
www.facebook.com/miriam.b.clarke

Nicholas Pascuotte Filippetti
estudou no Singular São Caetano até
2011, fez cursinho em Santo André no
ano seguinte e ingressou em Odontologia na Universidade Metodista.
Durante a faculdade, Nicholas
estagiou com alguns profissionais e
acompanhou cirurgiões bucomaxilofaciais em cirurgias eletivas em hospitais
referência em São Paulo. Com muito esforço e dedicação, o singulariano foi
aprovado e neste ano iniciará residência
em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial no Hospital Santa Paula / Paulistano.
No Ensino Médio, o ex-aluno
descobriu sua paixão pela área biológica,
e então afirma ter recebido todo o apoio
dos funcionários e professores do Singular para conseguir alcançar seu propósito. Em suas recordações estão o Desafio Singular que considerava a melhor
época do ano, os professores, em especial Cleciane Ceregatto e Roberta
Baradel, pois não poupavam esforços
para explicar e tirar todas as dúvidas referentes à matéria e os amigos que conquistou durante estes anos.

Aluno do Singular Santo André
de 2010 até o ano de 2013, Douglas
Granger Cardoso cursou Direito na Faculdade de Direito de São Bernardo do
Campo e logo iniciou sua carreira profissional.
Ele embarcou no mercado de trabalho como estagiário, trabalhou como
assistente jurídico e atualmente é advogado na empresa Cardoso & Granger e
Sociedade de Advogados. Ciente da necessidade de estar sempre se aprimorando, Douglas iniciará neste ano a pósgraduação em Direito Desportivo no Instituto Brasileiro de Direito Desportivo.
O ex-aluno afirma que o Singular
foi muito importante em sua trajetória e
recorda-se, sem nenhum arrependimento, de suas dificuldades acadêmicas, mas
que sempre teve o apoio de todos os
professores e funcionários, principalmente da Rosana Alboredo, Rogério
Okubaro e Flávio Alarsa.
“Mantenho contato com o time de
professores do Singular até os dias de
hoje. Fiz amizades espetaculares e que
ainda fazem diferença”.
Contato:
www.facebook.com/douglas.cardoso.359

Contato:
www.facebook.com/nicholas.filippetti
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