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11ª Cãominhada
recebe mais de 3 mil pessoas

Notícias em
Destaque
Cãominhada reúne mais de 3 mil pessoas
Os coordenadores da ESPA, Paulo Roberto De Francisco,
Roseli Denaldi e Rosanella Gambogi acompanharam de perto a
organização da 11ª Cãominhada de Santo André, que reuniu mais de
3 mil pessoas e seus pets.
Durante uma manhã inteira, o estacionamento da prefeitura
andreense foi palco de várias atividades voltadas para toda família,
como orientações veterinárias e sobre posse responsável; aves de rapina; apresentação de cães policiais; reiki para animais; esculturas
de bexigas; maquiagem infantil; adestradores; avaliação odontológica canina; vacinação; pesagem; distribuição de brindes e adoção de
animais, além da tradicional caminhada com os animais em torno do
Paço Municipal.

1. Paulo Roberto De Francisco e Egídio Blumetti; 2. Elizama e Eduardo Zamborlini, Margot Goulart e Roseli Denaldi; 3. Telma Canevazzi (diretora da ACISA) e
Rosanella Gambogi; 4. Regina Maura Romani com o mascote da Magnus; 5. Apresentação do Canil da Guarda Municipal de São Caetano do Sul

Supervisor prepara cursinho
para 2019
Embora os processos seletivos para os vestibulares
2019 estejam para começar em aproximadamente um mês, o
supervisor do Singular Anglo Vestibulares, Caio Zampol já
está de olho na preparação dos cursos para o próximo ano.
Todas as unidades do cursinho estão com matrículas
abertas para o tradicional Extensivo e para o Turma Medicina,
além de concursos de bolsas, que acontecem em todas as
unidades do Cursinho.

Curiosidades Singulares...
Superação, persistência e Medicina
A 35ª edição do EIP recebeu para uma palestra sobre a carreira de Medicina, o ex-aluno e ex-funcionário Alysson Batista, que
prendeu a atenção de uma galera que lotou o auditório do Singular
Santo André e ficou atenta a todas as suas dicas e orientações.
O singulariano é médico ortopedista, atende em hospitais
como Samaritano, São Paulo, Santa Catarina, São Luís (SCS), Clínica Dr. Família, NotreDame, entre outros, além de ministrar aulas na
Uninove ABC. Mas, chegar até aqui não foi tarefa das mais fáceis, porém ele sempre se manteve firme e atento ao seu foco, que era se
formar em Medicina.
Na década de 1990, o ex-aluno desembarcou direto de Salvador, na extinta unidade Rudge Ramos do Singular Anglo, onde conheceu Denise Rugoni, secretária que se propôs a ajudá-lo, após
conhecer sua história e objetivos. Então, a colaboradora, relatou tudo
que ouvira para Maria Eunice Cardoso (diretora) e Natália Tonus
(coordenadora), que resolveram ajudar o jovem. Logo, ele conquistou o cargo de Amarelinho e, depois, de secretário.
De acordo com Alysson, sua meta era ser aprovado em uma
instituição pública, já que sua família não tinha condições de mantêlo estudando Medicina em uma particular. “Eu tinha todos os atributos

Paulo Roberto De Francisco, Maria Eunice Cardoso, Marcel Xavier,
Alysson Batista, Egídio Blumetti e Denise Rugoni

para entrar em qualquer curso, mas não queria e perseverei,
até que após cinco anos fui aprovado na Unifesp. Jamais
deixei que o desânimo tivesse lugar em minha trajetória”.

Ginastas da Seleção Brasileira Ex-aluna representará o
Brasil nos Jogos
fazem apresentação em
Olímpicos da Juventude
gincana cultural
A orientadora educacional Kátia Costa, a coordenadora
Madge Freitas e a professora Sandra Oliveira agitaram a tradicional Gincana Cultural do Singular Santo André, voltada para os
alunos do Ensino Médio noturno.
Elas prepararam diversas atividades esportivas, culturais
e sociais, que proporcionaram momentos de integração, descontração e aprendizado.
A cerimônia de abertura contou com a apresentação do
grupo de Ginástica Artística de São Bernardo do Campo, do qual
a aluna Ana Luiza Araújo dos Santos faz parte, além de Júlia
Lopes Pereira e Gabriela Mota Reis, todas atletas da Seleção
Brasileira.

Madge, Sandra, Júlia, Ana Luiza,Gabriella, Nice e Kátia

A mesatenista e ex-aluna do Singular Santo André,
Bruna Takahashi vem alçando grandes voos. Ainda aos 16
anos, participou de sua primeira Olimpíada, no Rio de Janeiro, e agora dois anos depois, é a única atleta olímpica do
Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude, uma espécie de
olimpíada teen, que acontece em Buenos Aires, de 6 a 18 de
outubro.
A singulariana é esperança de medalha e considerada a
mais experiente entre os 79 atletas da delegação brasileira.
Além da experiência olímpica, em 2015, Bruna foi ouro no
Mundial Infantil, no Egito.
De acordo com a ex-aluna, desde pequena, seu sonho
sempre foi ser campeã mundial. “Um já alcancei, e como o ser
humano vive de sonhos, gostaria de pegar uma medalha nesses Jogos Olímpicos da Juventude e ser top 20 do mundo”.

Curiosidades Singulares...
Inglês e culinária, escolhas
que deram certo
Quem vê o professor Vagner Quartezan (Inglês) não imagina
que por trás daquela postura britânica, há um exímio chef especialista na
culinária baiana.
Duas paixões que deram certo e foi colocada à prova durante um
encontro entre Raika Tkatschuk (coordenadora pedagógica), Alessandra Quaglia (Inglês), Edson Reis (Química) e Cristiane Pegorin (Biologia), onde o mestre comandou a cozinha e preparou um cardápio típico
baiano com caruru, vatapá e acarajé. Quem também não escondeu seus
dotes foi a coordenadora Raika, que preparou uma deliciosa moqueca.
De acordo com Vagner, embora não tenha descendência baiana
e, sim italiana, ele é um apreciador da gastronomia e seu entusiasmo por
cozinhar foi herdado de sua mãe, que sempre foi ótima cozinheira. “A
culinária baiana entrou na minha vida por meio de amigos baianos que me
ensinaram algumas receitas e segredos”, revela.
O mestre ainda confessou que entre outras paixões, também estão as viagens. “Acho fascinante conhecer lugares diferentes, entrar em
contato com as pessoas, conhecer seus costumes, tradições e culinária,
que não deixa de ser um bem cultural”, finaliza.

Professor aborda
Renascimento Florentino
Quem é ex-aluno e teve aulas com o professor Giovanni Bagnoli (História) sabe muito bem de sua desenvoltura ao falar sobre Arte e Itália. Para quem deseja matar a
saudade, no próximo dia 10 (quarta-feira) às 19h30, o mestre estará no Spazio Italiano,
em Santo André, para ministrar a palestra Os bastidores do Renascimento Florentino.
O foco do encontro será arte, economia e sociedade, além de uma ótima oportunidade para conhecer um pouco mais sobre esse período fascinante da história da
arte italiana.

Caucaia do Alto é ponto de
encontro de ex-alunos
Em meados do mês de setembro, os formandos de 1982 do Colégio Singular Santo André reuniram-se em um sítio em Caucaia do Alto
para um nostálgico reencontro. Embora essa não seja a primeira reunião
dos ex-alunos desde a formatura, muitos assuntos desses 36 anos e do
período de colégio marcaram o evento.
De acordo com Eloina Ferreira, ex-aluna e atual coordenadora
de Eventos do Liceu Monteiro Lobato, o grupo conta com médicos, terapeutas, arquitetos e professores, todos profissionais bem-sucedidos em
suas áreas. “Muitos, com filhos que já estudaram, estudam e estudarão
no Singular. Afinal, quem faz Singular, nunca esquece”, conta.

Localizando
singularianos

A singulariana Fabiana Cabral
fez parte do quadro de alunos do Colégio
Singular Santo André até 1993 e, depois,
foi aluna do Singular Anglo Vestibulares
na mesma cidade. Graduou-se em Fisioterapia e especializou-se em Fisioterapia Cardiorrespiratória, na Unifesp.
A ex-aluna atualmente atende
em consultório particular, mas já atuou
no Hospital de Clínicas, Hospital Brasil,
Hospital São Camilo e Hospital América,
sempre na área assistencial em UTIs e
enfermarias.
Fabiana conta que possui boas
lembranças da época em que foi aluna
do Singular e recorda-se com carinho
das grandes parcerias, amizades que
permanecem até os dias de hoje, além
das viagens, como a que fez para o Sesc
Bertioga, que foi inesquecível.
Contato:
www.facebook.com/fabi.cabral.16
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Ana Paula Balhes Caodaglio
formou-se no Colégio Singular Santo
André em 1987 e, ao sair, ingressou no
Singular Anglo Vestibulares de onde rumou diretamente para o curso de Direito
na Direito São Bernardo. Após a graduação, especializou-se em Direito Corporativo, no CEU Law School.
Movida pelo espírito empreendedor, desde 1995, a singulariana atua
em escritório próprio, o Caodaglio & Reis
Advogados, com foco na área empresarial, o qual inclusive foi reconhecido nos
biênios 2015/16 e 2017/18 como Top
Lawyers, no Brasil
A ex-aluna revela que guarda
excelentes lembranças da época em
que estudou no Singular, de professores
como João Bonturi (História) e Marco
Polo (Matemática), até as lições de vida,
que permitiram crescimento, independência, maturidade e amizades que leva
para a vida.
“O Singular foi tão importante
em minha formação que matriculei minha filha de 14 anos para fazer parte
dessa grande família. É muito orgulho!”.

Osmar Pellegrini Júnior foi aluno
do Singular Santo André até 1984. Graduou-se em Medicina e fez residência em
Ginecologia e Obstetrícia na Escola Paulista de Medicina (EPM); em Mastologia no
Hospital Pérola Byington e em Medicina
Aeroespacial na Universidade da Força
Aérea Brasileira (UFAB). Depois fez pósgraduação em Sexualidade e Terapia Sexual na FMABC e Ultrassonografia na
Universidade de Valência, além de MBA
em Gestão de Saúde, também na Universidade da Força Aérea Brasileira (UFAB).
Atualmente está concluindo o mestrado
em Saúde da Mulher – Mastologia.
Ao longo de sua formação ocupou
cargos em plantões, ambulatórios e hospitais; foi selecionado pela Organização Internacional Médicos sem Fronteiras para
atuar na África; foi aprovado em quatro
concursos públicos e empossado na Prefeitura de São Paulo, sendo posteriormente, cedido para o Ministério de Saúde, no
setor de Perícias Médicas, em Brasília.
Também atua no Hospital da Força Aérea
de Brasília. “Na Força Aérea participei de
diversas ações humanitárias nas fronteiras, evacuações aeromédicas, transporte
de órgãos, entre outros”, conta.

Contato:
www.facebook.com/anapaula.caodaglio

Contato:
www.facebook.com/osmar.pellegrini

