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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:
Singular é primeiro lugar nos Jogos Escolares
Após período agitado de competições, os coordenadores de
Esportes Décio Cattaruzzi, Niltinho e Regina Romani têm
muito o que comemorar com os professores e alunos. O
motivo é o sucesso absoluto nos Jogos Escolares deste ano,
em que o Singular garantiu mais uma vez seu lugar entre as
melhores escolas do ABC.
Em Santo André, o Singular foi o campeão geral e em São Bernardo, assegurou o o vicecampeonato geral.

Nova homenagem na Câmara Municipal
Na última semana, os diretores Paulo Roberto De Francisco
e Paolo Gambogi estiveram presentes na sessão solene em
comemoração ao 37º aniversário da Octopus Comunicação,
realizada na Câmara Municipal de Santo André. E novamente
o Singular foi homenageado. Desta vez, pela parceria de 27
anos com esta importante agência de comunicação.

Unidade São Bernardo abre Ensino Médio Tarde
Após a experiência positiva com a primeira turma, formada no ano passado em Santo André, o
Singular passará a oferecer o Ensino Médio Tarde (Acadêmico) também na unidade São
Bernardo a partir do próximo ano e já é possível garantir a matrícula em ambas.
A alternativa visa atender aos estudantes que participam de outras
atividades no período da manhã e de pais que ainda não querem
que seus filhos estudem à noite. Para reforçar a qualidade do
ensino, o Singular vai introduzir o material Anglo nas turmas que
iniciarem na 1ª série do Ensino Médio em 2016, contemplando os
alunos com recursos tecnológicos que complementam as aulas.

Curiosidades Singulares...
Singular Rock Festival elege bandas vencedoras da 5ª edição do evento
No último sábado, a família singulariana conheceu as bandas vencedoras e os destaques da 5ª
edição do Singular Rock Festival. Oito das 22 bandas participantes disputaram a final, que
contou com a tradicional apresentação das bandas formadas por professores The Teacher’s Fire
Band e Os Metonímicos.
A grande vencedora foi a banda Devil’s Orchard,
também eleita a melhor banda no ano passado,
ganhando como prêmio uma guitarra da patrocinadora
oficial do evento, a Reference Music Center. Na
categoria Revelação, os jurados elegeram como
vencedor o aluno Bruno Pastorelli, pela atuação na
Devil’s Orchard e na banda vice-campeã Devil Attack.

Professor apresenta trabalho em conferência na República Tcheca
O professor de Filosofia e Sociologia do Singular Diego Tavares
esteve recentemente em Praga, na República Tcheca, para apresentar
um resumo de seu Mestrado na 12ª Conferência da Associação
Europeia de Sociologia.
Ele expôs a síntese de seu trabalho, abordando o tema Um caso
emblemático de dominação do Brasil no século XX, na área da
Sociologia do Trabalho e da Cultura. “A experiência foi excepcional e pude conhecer pessoas
do mundo inteiro”, comentou Diego. Somente este ano, ele já participou de dois eventos
internacionais – o outro foi em Buenos Aires, na Argentina.

Olimpíada Brasileira de Astronomia premia alunos
Quando se trata de olimpíadas de conhecimento, os alunos do Singular
dão um show. Como podem contar com a excelência no ensino e amplo
suporte da escola, as chances de se destacarem é muito maior. Um bom
exemplo foi a OBA 2015 (Olimpíada Brasileira de Astronomia e
Astronáutica), em que 25 singularianos que participaram da prova final
levaram medalha para casa, sendo cinco de ouro, oito de prata e 12 de
bronze. Dentre os medalhistas, 18 estão participando das seletivas da
OIA – Olimpíada Internacional de Astronomia.

Feira de Adoção movimenta unidade
Além de participar mensalmente de eventos que estimulam a guarda
responsável e a adoção de animais, a ESPA – Equipe Singulariana de
Proteção aos Animais cumpriu novamente seu papel em mais uma
ação em prol da causa, desta vez, como anfitriã. No último sábado, o
Colégio Singular Santo André abriu suas portas para a comunidade
em mais uma Feira de Adoção, na qual 20 animais ganharam um
novo lar, sendo 16 cães e quatro gatos.

Singular é campeão nacional da Maratona Enem
A Maratona Enem deste ano, promovida pelo Sistema Anglo de Ensino, teve novamente o
Singular no topo da classificação. Entre os mais de 35 mil participantes, a 1ª e a 2ª colocação
foram ocupadas, respectivamente, pelos alunos Renato
Augusto Battistin e André Victor Bacci. A atividade já
teve outros singularianos em destaque nas edições
anteriores, como Victor Ferrari, que, em 2013, foi o
primeiro participante a gabaritar a prova e a ex-aluna
Bruna Favoretto, colocada entre os três melhores
candidatos da avaliação em 2012.

Localizando Singularianos
Pamela Butler cursou o Ensino Médio na unidade Santo André do
Singular de 2005 a 2008. Formou-se ano passado no curso Business
Administration/Finance da Park University, em Kansas City, nos
Estados Unidos. Ela se mudou para o país em 2010, quando recebeu a
oferta de uma bolsa de estudos integral para jogar voleibol pelo time da
universidade. Atualmente trabalha como Executive Recruiter em uma
empresa de Oklahoma City.
“Minha época de Singular foi sem dúvidas uma das melhores, fiz muitos amigos, aprendi muito
e o time de vôlei é o que mais tenho saudades, além dos desafios e bailes”, relembra.
Contato: https://www.facebook.com/pamela.lima.73345?fref=ts

O ex-aluno Fernando Cesar Alves da Silva estudou no Colégio em Santo
André entre 1987 e 1989. Cursou Administração de Empresas com ênfase
em Comércio Exterior na Universidade Metodista, atuou no setor de
Logística da General Motors por 17 anos e hoje direciona sua carreira para
a área de Supply Chain.
“As boas lembranças que tenho eram os bailes que tínhamos no Clube
Aramaçan, as semanas de jogos, correspondências e feiras de Ciências.
Lembro-me com carinho dos professores Takara, Yuji, Marilda, Marquinhos e Décio”.
Contato: fece.alves@gmail.com

Entre 2003 a 2005, Débora Ratautas Silveira cursou o Ensino Médio
no Colégio e também fez o Cursinho Singular-Anglo, ambos em Santo
André.
Estudou na Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio
Vargas e começou a estagiar no último ano da faculdade em uma
consultoria econômica e depois num banco francês, passando em
seguida por uma empresa do segmento farmacêutico. Fez intercâmbio
na Espanha, onde trabalhou em uma multinacional que produz alimentos e bebidas.
“Os anos que estudei no Singular foram excelentes. Amadureci bastante e acredito que só me
trouxeram coisas boas. Conheci tantas pessoas bacanas, fiz boas amizades e algumas
permanecem até hoje”, conta Débora.
Contato: https://www.facebook.com/debora.ratautassilveira?ref=ts&fref=ts

O engenheiro elétrico formado pelo Mackenzie, Luiz Carlos Chang, foi
aluno do Singular entre 1993 e 1996. Iniciou sua carreira como
estagiário na empresa Semp Toshiba Informática e em 2000 fundou sua
própria empresa, a XTEST Testing Labs.
“Em 2013 desenvolvi um projeto único para diagnóstico automatizado
de falhas em computadores, hoje aplicado em toda rede de assistência
técnica da empresa Positivo e Lenovo China. No ano passado, criei uma nova divisão, a
XMEDIA, que desenvolve projetos tecnológicos especiais para área de marketing e eventos”,
explica Luiz.
Contato: chang@xtestlabs.com

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

