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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.

Notícia em Destaque:
Singular promove Feira de Adoção em suas dependências
O diretor de vestibulares Paulo Roberto De Francisco, a coordenadora da ESPA Roseli Denaldi e diversos
voluntários estão bastante envolvidos com os últimos detalhes da Feira de Adoção Especial de Animais, que
acontecerá neste sábado (30 de abril) a partir das 10 horas, nas dependências da unidade Santo André do
colégio.
Com entrada gratuita e aberta a toda comunidade, o evento é uma ótima oportunidade para quem deseja
encontrar um novo amigo e, para adotar um cachorro ou gato, é necessário ser maior de 18 anos e levar
comprovante de endereço. Os interessados receberão informações sobre guarda responsável e orientações
jurídicas.

Curiosidades Singulares...
Para não perder o costume
O professor Enzo Marco Takara (Matemática) é um verdadeiro amante das corridas e maratonas e
periodicamente, marca presença nos grandes eventos esportivos do gênero.
Em 2015, participou da meia maratona da Disney e dos 10 k de Atlanta, nos Estados Unidos. Neste ano já
encarou a maratona completa da Disney, de São Saulo e da maratona das Cataratas. E agora treina para a Meia
de Florianópolis, além dos 10 km da prova do Diário do Grande ABC, da Independência e do GRAAC, entre
outras.

Arrastão de Física e Mate com Café
Recentemente, os professores Chico Boca e Caio Zampol encabeçaram atividades pra lá de diferenciadas. O

primeiro esteve à frente do Arrastão de Física, uma atividade que reuniu alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino
Médio para promover estudos em grupos. O grande diferencial do encontro é que ele contou com a
participação de outros estudantes como monitores. Já os alunos da 3ª série do Ensino Médio participaram do
Mate com Café, um plantão de dúvidas de Matemática coordenado pelo professor Caio.

Sucesso no futsal
Manter um quadro de professores capacitados e experts em suas áreas é uma das prioridades do Singular. Na
unidade de São Caetano, as professoras de Educação Física Vanessa Zanchetta (jogadora) e Camila
Rodrigues (goleira), ambas da equipe de futsal da USCS – Universidade Municipal de São Caetano do Sul,
ilustram bem a realidade do Colégio.
Recentemente participaram de alguns campeonatos e garantiram o segundo lugar na Liga Universitária
Paulista; primeiro lugar no campeonato da Fupe - Federação Universitária Paulista de Esportes, fase Grande
São Paulo e Regional e na Recopa Universitária.

Carlão e Marco Polo iniciam Avançado em Exatas
A área de Exatas pode ser muito mais simples do que parece! Quem é ex-aluno e passou pelo Curso Avançado
em Exatas do Singular-Anglo sabe muito bem que se aprofundar nas áreas de Química, Física e Matemática é
totalmente possível e mais fácil do que se pensa. Basta perguntar aos professores Carlos Kochenborger, o
Carlão, e Marco Polo, que já iniciaram o tradicional curso.
A atividade é voltada para os estudantes que pretendem prestar vestibulares nas instituições mais concorridas
e atender aos alunos que estão no primeiro ano de faculdade, cujo curso abrange essas disciplinas.

Singular Social tem nova campanha social
O coordenador do Singular Social Ronaldo Beluzzo está bastante otimista com a Campanha de Dia das Mães,
que segue até o dia 4 de maio (quarta-feira).
A campanha tem foco nas mães carentes que vivem em asilos na região do Grande ABC e arrecadará produtos
de higiene pessoal como sabonete, creme dental, escovas de dente e de cabelos, perfume e desodorante, entre
outros itens. Todas as unidades do Singular são postos de coleta.

Equipe de corrida está de volta
Os atletas da Equipe de Corrida Singular Boa Prova retornaram às atividades cheios de energia. Além dos
treinos periódicos, séries de alongamentos e exercícios, eles participaram recentemente da XV Meia Maratona
de Santo André e agora o foco do grupo é se preparar para a Run The Night, que acontecerá no próximo dia 7
de maio na USP.
A participação na Equipe é aberta para alunos, professores, funcionários e ex-alunos do Singular e a única
exigência é se preocupar com a qualidade de vida. A divulgação dos encontros será feita na página do
Facebook - Equipe Singular Boa Prova.

Localizando Singularianos
O advogado Marcelo Pedro Monteiro foi aluno do Colégio Singular Santo André até o ano de 1984. Assim
que concluiu o colegial, na época, prestou vestibular para Direito na PUC/SP, Mackenzie e Fuvest e foi
aprovado em todas as instituições. Sua opção foi pela São Francisco.
Sempre muito dedicado, o ex-aluno estagiou na Volkswagen e no escritório de um professor - o Dr. Bottallo e em 1990 começou a advogar em São Bernardo do Campo, onde tem escritório na área trabalhista e
previdenciária. Também foi membro da Comissão de Ética da OAB por 10 anos; membro do Conselho

Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de São Bernardo do Campo; recebeu da Câmara Municipal de
São Bernardo o título de cidadão emérito, pelos serviços prestados à população da cidade.
O Singular rendeu ao singulariano ótimas lembranças, como as aulas dos professores João, Ricardo, Calil,
Stracia, Marco Polo e a formação de uma família, já que em 1992 casou-se com a ex-aluna Cláudia
Primazzi e teve dois filhos, atualmente com 19 e 18 anos, Pedro e Vinícius.
Segundo Marcelo, o Singular foi fundamental para sua aprovação no vestibular. “Apesar de não ter sido um
aluno muito exemplar, estudei muito e fui aprovado nas melhores universidades”, comemora.
Contato: https://www.facebook.com/profile.php?id=100007426336433
-Stephanie Gimenez Ribeiro tem um elo muito forte com o Singular. Além de ter se formado no Ensino
Médio na unidade Santo André em 2009, também cursou o Singular-Anglo, por um período de seis meses.
Além disso, é filha do médico e professor do Projeto Medicina Onésimo Duarte Ribeiro Júnior. E sua mãe
Sonize de Albuquerque Gimenez também foi professora de Inglês na rede, há 24 anos.
A singulariana cursou Direito no Mackenzie por dois anos mas, sua vontade em morar fora do Brasil falou
mais alto. Com o exame TOEFL - Test of English as a Foreign Language nas mãos, fez as malas e embarcou
para os Estados Unidos, onde atualmente cursa Contabilidade (Accounting) na University of South Florida,
em Tampa, e se graduará no próximo mês.
Segundo Stephanie, durante o curso teve a oportunidade de trabalhar como monitora de atletas, ajudando com
dúvidas nas aulas de business. Também atuou como assistente de uma professora corrigindo provas, lições de
casa e postando notas. “Recentemente, fui selecionada para um estágio na área de auditoria na Deloitte segunda maior empresa de contabilidade do mundo - onde consegui uma oferta de emprego efetivo a ser
iniciado após a conclusão do mestrado, que iniciarei em agosto na mesma universidade”, conta.
Sobre o período em que estudou no Singular, guarda com carinho as lembranças dos professores Enzo, PC e
João, o tricampeonato do Futeboas e também o time de vôlei, o qual proporcionou muitas vitórias e risadas.
Quanto ao futuro, a ex-aluna afirma que por enquanto não pretende voltar a morar no Brasil. “Afinal, tenho
emprego e residência americanos”.
Contato: https://www.facebook.com/stephanie.gimenez.7?fref=ts
-O singulariano Felipe Fortes Braz é um grande exemplo de superação. Ele foi aluno do Colégio e Cursinho
Santo André até 2008, em seguida foi aprovado em Licenciatura em Física, na Universidade Federal de
Lavras (UFLA) e antes mesmo de concluir a graduação, foi selecionado em primeiro lugar no Programa de
Pós-Graduação em Física. Recentemente obteve aprovação na sua defesa de mestrado em Física Quântica,
com a temática “Transformação de decoração quântica para módulos de Spin”, na mesma instituição.
A história do ex-aluno poderia ser uma história comum se a visão não parecesse imprescindível à
compreensão dos fenômenos da Física, já que ele tem retinose pigmentar, uma doença que causa
degenerescência na visão, fazendo com que perca a visão ao longo do tempo.
Segundo Felipe, as primeiras manifestações da doença tiveram início ainda no Ensino Médio, porém foi no
Cursinho que aprendeu a lidar com ela e conheceu técnicas de memorização e estratégias de estudo que o
ajudaram a aprender os conteúdos e a se adaptar à nova realidade. “Contei com a ajuda de colegas e dos
professores, em especial Marcel, Clayton, Calil, Enzo e Beto”, relembra.

O próximo desafio de Felipe é o doutorado. No momento, está analisando seu ingresso na Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) para dar continuidade à sua pesquisa. “Sempre tive muito apoio dos
professores, monitores e colegas, assim fui vencendo aos poucos. O mestrado me abriu muitos leques, agora é
continuar meu caminho”, conclui.
Contato: https://www.facebook.com/fortesbraz
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 Tkatschuk: raika@singular.com.br / http://www.facebook.com/tkatschuk

