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Ex-aluno,
Diante das novas tecnologias e das facilidades das mídias sociais, o Singular em Revista se
transformou em um perfil no Facebook, com atualizações semanais, deixando você por dentro
de tudo o que está acontecendo no universo SINGULAR. Nossa intenção é resgatar as
memórias singularianas e auxiliar no reencontro dos amigos dessa agradável época. Por isso,
sua participação é muito importante! Divulgue o Singular em Revista para outros amigos e
envie notícias sobre suas conquistas.

Notícias em Destaque:
5 mil estudantes comparecem ao 32º EIP
Considerado um dos maiores eventos do Estado no segmento
acadêmico e referência em informação sobre carreiras,
profissões e cursos universitários, o Encontro de Informação
Profissional (EIP) do Singular reuniu cerca de 5 mil
estudantes em sua 32ª edição.
Com a contribuição de mais de 250 profissionais de diversas carreiras, o evento foi uma
excelente oportunidade para tirar dúvidas e ampliar os conhecimentos sobre os cursos e
atribuições de cada profissão. Universidades públicas e privadas também marcaram
presença e puderam informar e esclarecer pontos sobre processos seletivos, rotina de
estudos, estágios, entre outros aspectos. Tudo isso sem contar as palestras, nas quais os
pais também tiveram espaço.

Coordenador da Fuvest aborda o tema em palestra no Cursinho
Na sexta-feira (4 de setembro) às 14h30, a unidade do Cursinho em Santo André sediará
palestra sobre o vestibular Fuvest 2016. Para tratar do assunto, o
evento conta com a participação do professor do Instituto de
Química da USP e coordenador da Fuvest, Jivaldo do Rosário
Matos.

Brasil e Alemanha se enfrentam em amistoso de vôlei sentado
Na última semana, o ginásio poliesportivo da unidade
Santo André do colégio foi palco de um amistoso entre as
seleções masculinas de voleibol paralímpico do Brasil e da
Alemanha. O jogo terminou com a vitória do time alemão,
fechando 2 sets a 1, e atraiu 1,2 mil alunos na torcida.
A seleção brasileira, comandada pelo ex-aluno do Singular Fernando Lages Guimarães,
foi tricampeã nesta última edição dos Jogos Parapan-Americanos, em Toronto, no
Canadá. Já o time da Alemanha ficou com o terceiro lugar nas Paralimpíadas de
Londres, em 2012, e também está entre as melhores do mundo.

Curiosidades Singulares...
Reportagem do SBT mostra uso de aplicativo no Singular
O aplicativo Filho sem Fila, implantado este ano no Singular Júnior,
despertou a curiosidade da mídia e recentemente a equipe de
jornalismo do SBT esteve na escola para conferir de perto a
utilização da plataforma. Na ocasião, entrevistaram a diretora
administrativa, Rosana Vieira, que comentou as vantagens que o
aplicativo traz para os pais na hora de buscar a criança, além da
maior segurança, agilidade e contribuição com a mobilidade urbana no entorno da
unidade.

Ex-aluna brilha no Parapan
Verônica Hipólito foi destaque nos Jogos Parapan-Americanos
de Toronto, no Canadá, como maior medalhista do Atletismo
desta edição. A ex-aluna, que se formou no Singular em 2013,
levou três medalhas de ouro e uma de prata, além bater três
recordes (Pan-Americano – 100m rasos, Parapan-Americano –
200m, e das Américas – 400m). A atleta ainda participa de outras
competições em setembro e se prepara para disputar o Mundial de
Atletismo de Doha em outubro no Catar.

Colégio Singular e Liceu Monteiro Lobato promovem concursos de
bolsas
Os estudantes que cursarão o Ensino Fundamental II ou Ensino
Médio em 2016 já podem se inscrever para os concursos de bolsas.
O Liceu Monteiro Lobato realizará a prova para o 6º ano no
domingo (13 de setembro) às 9 horas. Já nas três unidades do
Colégio Singular, haverá concurso de bolsas no domingo seguinte
(19 de setembro), no mesmo horário, para o Ensino Médio.

Independente do nível, o valor do desconto será proporcional ao desempenho de cada
candidato, podendo ser parcial ou integral. As inscrições devem ser feitas na unidade
escolhida e mais informações podem ser obtidas no portal www.singular.com.br.

Amistoso com equipe americana de basquete agita colégio
O Singular abriu suas portas no último dia 11 para a equipe masculina de basquete da
academia Kappa Magic, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que disputaram um
amistoso contra o time da unidade Santo André. O evento contou com a presença de
mais de 1,2 mil alunos e dos diretores Paulo
Roberto De Francisco e Paolo Gambogi.
De acordo com o professor Décio Cattaruzzi, o
amistoso foi um ótimo treino para os Jogos
Escolares que estão acontecendo em Santo
André.

Localizando Singularianos
O ex-aluno Fabiano Colicchio Lopes iniciou sua trajetória na rede
em 1983 estudando no Liceu Monteiro Lobato até 1986. Nos três anos
seguintes, cursou o Ensino Médio no Colégio Singular de Santo
André.
Formado em Engenharia de Produção pela FEI, Fabiano fez pósgraduação em Administração de Empresas pela FGV-SP, EAESP e MBA na University
of Virginia – Darden School of Business. Foi estagiário na Ford e, depois de formado,
passou pela P&G (Procter & Gamble), Andersen Consulting (atual Accenture), Monitor
Group (atual Deloitte Monitor) e Everest Group, nos Estados Unidos. Atualmente, é
diretor da subsidiária americana da KPMG Internacional.
“Uma das passagens mais marcantes para mim foi a Feira de Ciências de 1989, quando
um grupo de amigos e eu decidimos fazer uma sátira da peça teatral “Édipo Rei”. Foi
um sucesso enorme e todas as nossas sessões estavam completamente lotadas. Nossas
distorções propiciaram uma caracterização ‘tropical’ de uma das peças mais
reconhecidas do mundo”, relembra.
Contato: flopes@kpmg.com

Maíra Santos Polisel estudou no Colégio Singular em 2002 e 2003
na unidade Santo André. Cursou Comunicação Social com ênfase
em Marketing na FAAP e iniciou sua carreira profissional na
empresa Júnior da faculdade. Pouco tempo depois conseguiu
ingressar no estágio na Predicta e, em seguida na Sanofi, por quatro
anos, onde trabalhou na área de Inteligência de Mercado. Passou
pela Bayer e hoje atua em negócio próprio.

“Tenho certeza que esse período de estudo no Singular foi fundamental para minha
formação. Lembro as P.O's, P.G's e A.T's e confesso que até hoje sonho que vai ter
prova de Química do professor Raimundo. Mas também tinha a parte da diversão,
adorava as festas que aconteciam para ajudar os formandos.”
Contato: https://www.facebook.com/maira.shinmyo?fref=ts

Na unidade São Bernardo do colégio, entre 2008 e 2010, Murilo
Izidoro Santos deu seus primeiros passos para a carreira
profissional que vem construindo. Cursando Química Tecnológica
pela Unicamp, o ex-aluno faz iniciação científica na área de
Nanotecnologia aplicada no transporte de fármacos no CNPEM
(Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais) e atua
como professor voluntário. Além disso, fez intercâmbio na
Alemanha e estagiou em um centro renomado de pesquisa do país.
“O Singular foi fundamental para a definição das minhas escolhas profissionais, em
especial de me tornar químico e ter paixão pelo assunto. Para tanto, o aconselhamento, o
incentivo e o profissionalismo das professoras Miriam e Adriana, bem como a amizade
delas, foram grandes motivadores. Lembro-me também com muito carinho do professor
Frank, que por gostar de suas aulas, quase cursei História. Tenho saudade das amizades
que fiz e de toda a equipe do Singular”, relembra Murilo.
Contato: murilo.izidoro@gmail.com
____________________________________________________________________
De 2005 a 2007, Camila Laurentino Guedes cursou o Ensino
Médio na unidade Santo André do Colégio Singular. Formou-se
em Publicidade e Propaganda pela PUC-SP em 2011 e atualmente
faz pós-graduação em Administração de Empresas na FGV-SP,
com conclusão prevista para dezembro de 2016.
Nos últimos anos, a singulariana passou por algumas agências de
comunicação e fez intercâmbio no Canadá. Hoje Camila trabalha
em uma empresa familiar e cuida das áreas comercial, administrativa e financeira.
“Minha passagem pelo Singular foi sensacional, guardo ótimas lembranças. No último
ano de colégio, minha turma, o 3C1, fez um café da manhã para todos os professores,
Raimundo, Rose, Rogerinho, Fernandinho, PC, Nair, Carol, entre outros e fizemos uma
releitura de uma música, citando cada um deles com suas manias. Tenho certeza que
todos da nossa turma e professores vão se lembrar desse dia. Entrou para história”,
comenta Camila.
Contato: https://www.facebook.com/camila.guedes14

Fale conosco:
Envie notícias, indique assuntos, apresente sugestões ou passe e-mails de ex-alunos para que também
recebam este boletim. Escreva para um dos e-mails abaixo:
- Redação: mprossi@uol.com.br / http://www.facebook.com/mprossi.comunicacoes
- Prof. Paulo Roberto: paulo@singular.com.br / http://www.facebook.com/pauloroberto.defrancisco
- Prof. Egídio: egidio@singular.com.br / http://www.facebook.com/egidio.blumetti
- Prof. Marcel: marcel@singular.com.br / http://www.facebook.com/marcelxavierdesouza
- Prof. Claudio: claudio@singular.com.br / http://www.facebook.com/claudio.ferreira.16
- Profª. Marilda: marilda@padovanni.com.br
- Profª. Rose Rodrigues: roseozorio@uol.com.br /http://www.facebook.com/rosemari.rodrigues.5
- Prof. Flávio Alarsa: yanur@terra.com.br / http://www.facebook.com/flavio.alarsa
- Profª. Maria Eunice (Nice): nice@singular.com.br / http://www.facebook.com/mariaeunice.cardoso
- Prof. Niltinho: niltinho@singular.com.br / http://www.facebook.com/niltinho.dinizdasilva
- Prof. Frank Borges: professorfrankbr@yahoo.com.br / http://www.facebook.com/professorfrankbr
- Prof. José Moreira Dinis: jldinis@hotmail.com / http://www.facebook.com/moreira.dinis
- Prof. Chico Boca: franciscobocafoli@ig.com.br / http://www.facebook.com/francisco.bocafoli
- Profª. Olga: olga@singular.com.br / http://www.facebook.com/olga.tambucci
- Prof. Enzo: enzomtakara@uol.com.br / http://www.facebook.com/enzo.marcontakara
- Profª Raika Rtkatschuk: raika@singular.com.br / http://www.facebook.com/tkatschuk

