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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:
Vestibular unificado da PUC é tema de palestra no Cursinho
No próximo dia 23 de novembro (segunda-feira), das 15 às 17
horas, o Singular-Anglo de Santo André sediará uma palestra
sobre o vestibular unificado da PUC 2016 e exames externos. O
evento é aberto a alunos e não alunos e será conduzido pela
professora da universidade Ana Maria Zilocchi. Para se inscrever,
é necessário acessar o portal www.singular.com.br.

Extensivo 2016 agenda novo concurso de bolsas
Estudantes que buscam uma vaga no curso e universidade de seus sonhos sabem que uma boa
base de conhecimentos e técnicas faz toda a diferença. Líder em aprovações nos principais
vestibulares e exames do país, o Cursinho Singular-Anglo já se mobiliza para repetir, em 2016,
o sucesso do Extensivo neste ano.
Aliando tradição no ensino de qualidade com inovações
inteligentes que potencializam o desempenho de seus
alunos, a instituição oferece uma série de diferenciais
que têm garantido o sucesso dos singularianos nas
provas. Entre os destaques do curso estão a maior carga
horária nas turmas da manhã, Projetos de Redação e
Medicina e os diversos simulados ao longo do ano para
que os estudantes treinem de verdade para os
vestibulares, entre outros.

O Extensivo 2016 segue com inscrições abertas para o próximo concurso de bolsa, que
acontecerá nesta quarta-feira (18 de novembro) às 19h30 simultaneamente nas unidades de
Santo André, São Bernardo e São Caetano.

Curiosidades Singulares...
Singular é premiado por atuação nos Jogos Escolares
Recentemente, representantes do Singular - entre eles Décio Cattaruzzi, Regina Maura
Romani, Ricardo Bonelli, Eloina Ferreira, Adilson
Velloso Júnior e Mayara Vinha -compareceram ao
Primeiro de Maio Futebol Clube, em Santo André, para
a cerimônia de premiação da 46ª edição dos Jogos
Escolares. Além de ter sido o grande campeão entre as
72 escolas participantes, o Singular também foi
recordista na modalidade lançamento de pelotas, com a
marca 29m34, obtida pela aluna Maria Fernanda Silva.

Ex-aluno lança livro sobre ‘caso enterrado’
Instigado pela falta de clareza no acontecimento conhecido
como “massacre de Corumbiara”, o jornalista e ex-aluno João
Peres decidiu revirar o episódio que marcou Rondônia há 20
anos no livro-reportagem Corumbiara, caso enterrado, lançado
recentemente. De acordo com ele, a iniciativa de passar a
história a limpo surgiu em 2011, quando entrevistou o líder
sem-terra Claudemir Gilberto Ramos, condenado a oito anos e
seis meses de prisão pelo caso.
“No primeiro momento, fiquei assustado com minha própria ignorância a respeito. Em seguida,
vi que havia pouquíssima coisa sobre o assunto, ou seja, não era eu o único ignorante. Fui
ficando curioso para entender melhor a história e senti a necessidade de viajar por Rondônia
para conversar com as pessoas e tentar atar as pontas soltas”, explica João, que foi aluno do
Singular Júnior e Colégio entre 1997 e 2001
A obra do jornalista formado pela ECA-USP reacende o debate sobre o que de fato aconteceu
em 9 de agosto de 1995, quando o conflito envolvendo policiais militares e um grupo de semterra resultou na morte de 12 pessoas, de acordo com os números oficiais. O embate aconteceu
na Fazenda Santa Elina, no município de Corumbiara, em Rondônia.

Singular Social lança campanha de Natal
Após o sucesso da campanha de Dia das Crianças, o Singular
Social volta à ativa com mais uma ação, desta vez direcionada ao
Natal. Até o dia 11 de dezembro, todas as unidades do Colégio e
Cursinho receberão doações de brinquedos novos e seminovos,
panetones e produtos de higiene pessoal. As arrecadações serão
destinadas a asilos, creches e orfanatos da região do ABC.

Professor cria site com aulas de Química
Pensando em aprofundar os assuntos abordados em sala de aula, o
professor de Química Raimundo Barbosa teve a iniciativa de criar um
site com os assuntos de sua disciplina mais cobrados nos vestibulares e
no Enem, além de trazer dicas, bases teóricas e resoluções comentadas.
De acordo com ele, o site busca aprofundar os conhecimentos e mostrar a
química como ferramenta para compreender o mundo. “Neste trabalho,
procuramos integrar novos fatos e números aos textos, tabelas e
diagramas. Entre os destaques estão a química descritiva e os exercícios que contêm vários
conteúdos para facilitar a revisão para o vestibular”, explica. Segundo Raimundo, por dia, o site
ultrapassa 2 mil acessos. Para conferir, basta acessar www.quimicaevestibular.com.br.

Amarelinhos iniciam atividades
Como já é tradição, a equipe dos Amarelinhos promove o acompanhamento dos principais
vestibulares, contribuindo para reforçar o apoio aos alunos,
além de mantê-los tranquilos e devidamente orientados nos
instantes que antecedem os exames.
Este ano, a equipe iniciou suas atividades com o vestibular
para Medicina da USCS – Universidade Municipal de São
Caetano do Sul e já estão programados os
acompanhamentos da 1ª fase da Unesp, Unicamp e Fuvest,
nos dias 15, 22 e 29 de novembro, respectivamente.

Singulariana é destaque no Desafio de Redação do Diário do Grande
ABC
Nesta semana foram divulgados os ganhadores da nona edição
do Desafio de Redação, concurso literário promovido pelo Diário
do Grande ABC, em parceria com a Sabesp (Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo). Novamente, o
Singular esteve representado na solenidade de premiação.
Isso porque a aluna Bruna Nascimento dos Santos foi a
primeira colocada na categoria III – 1ª e 2ª séries do Ensino
Médio, ao redigir com muita segurança e conhecimento sobre a
atual crise hídrica que afeta principalmente o Estado de São
Paulo. O tema deste ano foi “Torneira Aberta é a Gota D’Água. Chega de Desperdício” e a
singulariana foi premiada com uma bicicleta e certificado de participação.

Localizando Singularianos
O dentista Marcos Paulo Daquila Miranda foi singulariano entre 2003 e 2005 na unidade
Santo André e em 2006 e 2007, no Cursinho. Formou-se em Odontologia pela USP e no último
ano já estagiava e trabalhava na área.

Ao longo de sua graduação, foi presidente do Centro Acadêmico da
Faculdade em 2010, diretor de Marketing do Congresso de
Odontologia da USP e representante da Faculdade de Odontologia da
USP no Conselho Acadêmico da APCD (Associação Paulista dos
Cirurgiões Dentistas). Após se formar, Marcos começou a clinicar em
consultório de amigos e da família, até que conseguiu montar seu
próprio consultório.
“O tempo em que estudei no Singular me dá muita saudade. Lembro
de todos os professores, nome, jeito, e até como colocavam a gente para fora das aulas. Sou
muito feliz por ter estudado no Singular. Lembro também como eram os jogos escolares, os
intervalos – em que ficávamos na quadra jogando futebol e basquete –, as aulas da tarde, os
plantões de estudos... Tudo era incrível. Foi uma época maravilhosa na minha vida e me
preparou para encarar os temidos vestibulares”, recorda Marcos.
Contato: dr.marcosdaquila@gmail.com

Luis Alberto Binotti Rades passou pelo Liceu Monteiro Lobato, de 1987 a 1993, e pelo
Singular de Santo André entre 1994 e 1996. Formou-se em Publicidade e Propaganda em 2000
e há oito anos é sócio-diretor da agência de Publicidade e Marketing Digital Plyn Interativa, em
Santo André. O publicitário também é profissional certificado pelo Google para campanhas na
plataforma Google Adwords e já atuou na área de Marketing da ACISA – Associação
Comercial e Industrial de Santo André e como diretor em uma agência em Goiânia.
“O Singular marcou uma fase incrível de minha vida pelas amizades que fiz. Sou casado com a
Andrea Kohler, ex-aluna do Singular e do Liceu, que é filha de funcionários antigos da escola
(Eneida e Mário). O Singular já era referência de ensino para mim pelas minhas irmãs, Érica e
Thaís Rades, também ex-alunas”, conta.
“Lembro de todo mundo conferindo os resultados de cada PG nos
muros da escola como se fosse uma prova de vestibular. Quanto aos
esportes, minha classe jogou diversas vezes contra os professores
(Rogerinho no gol, Marco Polo, Raimundo, Carlão e Badú) e
vencemos o campeonato de futsal do colégio. Fato engraçado era ser
mandado embora da sala de aula por conta da minha risada, que era
inconfundível, igual à do Mutley (cachorro do Kid Vigarista do
desenho Corrida Maluca). Outra lembrança eram os bailes à fantasia
e temática dos anos 60, que eram fantásticos e reuniam o ABC
todo”, relembra.
Contato: beto@plyn.com.br

Jéssica Scavazza Souza Lima estudou no Colégio Singular de
Santo André, de 2006 a 2008, e no Cursinho, de 2009 a 2010. No
ano seguinte, iniciou seus estudos no curso de Farmácia da Unifesp
e está prestes a se formar. Atualmente, está estagiando na empresa
Merck Sharpe and Dome (MSD), multinacional farmacêutica e já
participou de um Projeto de Extensão por um ano para
acompanhamento do itinerário terapêutico de idosos do SUS,
portadores de diabetes e/ou hipertensão.
De acordo com ela, sua história com o Singular foi muito feliz. “O
ensino sempre foi de ótima qualidade, o ambiente muito bacana e os professores, alguns mais

rígidos, outros mais descontraídos, mas sempre com vontade de transmitir seus conhecimentos.
No colégio fiz amizades que trago até o presente momento e também comecei a namorar com
um aluno que hoje é meu noivo, o Denis Santos Vieira. Esses cinco anos na família Singular
foram essenciais para minha vida acadêmica, meu bom desempenho no vestibular e também
fonte de contato com pessoas maravilhosas... professores, funcionários, alunos”.
Contato: jeh.scavazza@gmail.com

O ex-aluno Artur Gimenes frequentou o Colégio Singular Santo
André entre 2001 e 2003 e, no ano de 2008 formou-se no curso de
Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Marcos. Posteriormente,
atualizou-se em Gestão de Projetos na FGV.
Segundo ele, desde a época do colégio já atuava na área de construção
civil em empresas que prestavam serviços para Sabesp, Semasa e
outros órgãos públicos de saneamento e infraestrutura urbana. Depois
passou por outra empresa e, em 2012, abriu seu próprio negócio, prestando serviços de projetos
de arquitetura para grandes empresas do segmento do varejo nacional e também na área
residencial.
Artur conta que seus anos singularianos foram marcantes. “Vim para o Singular com dois
amigos que estudavam comigo em outra instituição, desde a pré-escola, para fazermos a prova
para bolsas de estudo. Chegando lá, reconhecemos uma terceira amiga que havia estudado com
a gente também. Com esse reencontro, foi possível reviver a amizade de infância e até hoje
mantemos contato. Esses grandes amigos são Bruno Pegoraro, Fernando César Gonçalves e
Izabela Barbirato”, destaca.
Contato: artur.artarq@gmail.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

