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Ex-aluno,
Diante das novas tecnologias e das facilidades das mídias sociais, o Singular em Revista se transformou
também em um perfil no Facebook, deixando você por dentro de tudo o que acontece no universo SINGULAR.
Nossa intenção é resgatar as memórias singularianas e auxiliar no reencontro dos amigos. Por isso, sua
participação é muito importante! Divulgue o Singular em Revista para outros singularianos.

Notícia em Destaque:
Festival de rock já tem cerca de 30 bandas inscritas
Já foi dada a largada para a 6ª edição do Singular Rock Festival e a primeira fase de
inscrições foi um sucesso, com cerca de 30 bandas inscritas. A grande novidade deste ano é a
participação dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II, juntamente com bandas do
Ensino Médio, cursinho e funcionário do Singular.
Esta edição conta com a organização da Balaio Musical e apoio da Babuíno Filmes,
Dellirium Fotografia, Ideare – Educação e Desenvolvimento Humano, Eiffel, Ad-clean –
Administração de apartamento sem condomínio e Shunk Music Staff. A banda vencedora
levará um clipe em estúdio de alta definição, oferecido por Babuíno Filmes, com gravação de
áudio em multicanais.

Curiosidades Singulares...
Ex-aluna é eleita prefeita da Vila Olímpica
A Vila Olímpica – que hospedará os atletas durante o período de Olimpíadas, no Rio
de Janeiro - está sob o comando da singulariana e ex-jogadora de basquete Janeth
Arcain, a qual foi anunciada como prefeita da vila.
O complexo está dividido em 31 prédios de 17 andares, totalizando 3.604
apartamentos e começará a ser ocupado a partir de 24 de julho.
“Este é um grande momento da minha vida. Participei de quatro Jogos Olímpicos
como jogadora e conheço bastante as vilas e os acontecimentos. Espero que os atletas
possam descansar, aproveitar, se divertir e celebrar", explica.

Janeth Arcain estudou em 1999 no período noturno do Singular Santo André, se despediu do basquete
profissional em 2007 e sempre foi uma das principais jogadoras em quadra. Foi campeã no Pan-Americano
em 1991 (Cuba), campeã mundial em 1994 (Austrália), vice-campeã olímpica em 1996 (EUA) e terceiro lugar
na Olimpíada de 2000 (Austrália), além de quatro vezes campeã na WNBA pelo Houston Comets.

Professor adere à prática esportiva
Por influência do professor Enzo Takara, Leandro Megna (professor de Português), já
perdeu 27 kg. Ele começou caminhando e agora já enfrenta com disposição algumas
corridas.
Apesar dos fortes exemplos que tinha em casa - um pai ciclista, bastante ativo em
corridas de longa distância e uma mãe, assídua no pilates e também na corrida, o
professor sempre se recusou em praticar esportes até que surgiram alguns probleminhas
de saúde.
E o que começou como uma iniciativa de perda de peso virou um vício dos bons nos
últimos tempos, inclusive tendo ao lado a sua companheira Jacqueline. Hoje, o casal
participa de provas mais distantes de São Paulo. Aproveitando para unir a possibilidade
de viajar e trazer a medalha como um souvenir,. em janeiro correram em Brasília e em
abril foram para Porto Alegre. Neste mês planejam uma corrida em Recife e, quem sabe, alguma prova na
Argentina ou no Uruguai no fim do ano.

Solidariedade Singular
A solidariedade está a todo vapor no Singular. Durante a tradicional Sexta Aula
foram arrecadados 400 kg de alimentos e na gincana Agito, de São Caetano,
foram cerca de 300 kg de ração animal, mais de meia tonelada de alimentos e 30
cobertores. Tudo encaminhado para entidades beneficentes da região. E quem
quiser colaborar com a Campanha do Agasalho tem até o dia 30 de julho para
fazer a sua doação em qualquer unidade do colégio ou do cursinho.

Homenagem olímpica
Recentemente durante o jogo Brasil x Estados Unidos, pela Liga Mundial de Voleibol, no Rio de Janeiro,
aconteceu uma homenagem aos atletas olímpicos do voleibol masculino dos anos de
1964 a 2012.
Entre os homenageados estava o coordenador de esportes e professor de Educação
Física Décio Cattaruzzi, que competiu como jogador de vôlei na Olimpíada de
Munique de 1972, na Alemanha.

Basquete internacional agita colégio
O Singular abriu suas portas no último dia 28 para a equipe feminina de basquete americana Boo Williams, de
Ohio, e a andreense APABA, que disputaram um amistoso na unidade Santo André do Colégio. O evento
contou com a presença de mais de mil alunos e dos diretores Paulo Roberto De Francisco, Paolo Gambogi e
do ex-aluno Léo Watanabe. A equipe brasileira liderou o placar durante todo o jogo e venceu as americanas
por 76 a 61.
Um pouco antes da partida, cerca de 50 atletas e os professores do Singular participaram de uma clínica com
os técnicos da equipe americana e tiveram a oportunidade de conhecer técnicas, exercícios e métodos mais
utilizados pelos jogadores dos Estados Unidos.

Localizando Singularianos
As lembranças que Daniel Martins de Souza tem do Singular são muito marcantes. “Minha turma costumava
ter uma bandeira - um pano branco pichado, que pendurávamos todos os dias no fundo da sala. Curiosamente
tenho essa bandeira até hoje e levo sempre nos nossos encontros”.
Daniel estudou o Ensino Médio e cursinho em Santo André, deixando o
Singular em 1999. Na época, dividia-se entre os estudos e o trabalho como
web designer, mas cursou Biologia na Unicamp. “Meu sucesso no vestibular
foi por conta dos estudos e da preparação que eu tive no Singular, pois desde
o primeiro ano, somos introduzidos nesse mundo do vestibular.
Definitivamente, aproveitei muito”.
Após concluir a graduação em 2003, ele iniciou diretamente o doutorado de
Bioquímica ainda na Unicamp. “Não fiz mestrado, já que tive bom
desempenho na iniciação científica”. Durante essa fase dos estudos, Daniel
ficou seis meses na Alemanha como aluno-visitante. Depois dessa
especialização, voltou para a Alemanha em 2008, trabalhando com as bases moleculares da esquizofrenia até
2010, ano em que iniciou outro pós-doutorado, mas dessa vez na Inglaterra, na Universidade de Cambridge.
Como Daniel tinha um grupo de pesquisa, onde era o investigador principal, na Universidade de Munique, na
Alemanha, retornou ao país em 2012. Permaneceu lá por dois anos, até ser aprovado em concurso no Brasil
para trabalhar na Unicamp, como professor de Bioquímica.
“Ainda tenho contato com meus colegas do Singular, conversamos bastante, quase diariamente. Todos os
meus colegas estão felizes, com famílias lindas e muito bem profissionalmente, creio que muitos pela
formação que tivemos no Singular. Definitivamente, a escola teve um papel muito importante na vida de cada
um de nós”, finaliza.
Contato: https://www.facebook.com/danms90
--

Em 2008, Juliana Doirado Aggio concluiu o Ensino Médio no Singular Santo
André, vinda do Singular Júnior. Ao sair do colégio, ingressou no curso de
Farmácia e Bioquímica na Universidade Metodista de São Paulo e antes de
concluir sua formação acadêmica no Brasil, rumou para o Texas, nos Estados
Unidos, para estudar inglês na Dallas Baptist University. “Foi um dos melhores
momentos de minha vida, enfrentar uma nova cultura e aprender mais do
idioma”.
Atualmente trabalha na Apsen Farmacêutica e está prestes a concluir a pósgraduação na ESPM , no curso de Gestão de Negócios com ênfase em
Marketing.
Sempre que possível a singulariana visita o Colégio para matar as saudades.
“Recentemente visitei o Singular Júnior e foi muito bom voltar depois de tanto tempo e ser lembrada por
professores e funcionários. Foi incrível, são lembranças e recordações maravilhosas”.
Contato: https://www.facebook.com/ju.aggio.9
-Entre 2000 e 2003, Ricardo Sussumu Nakaya estudou na unidade de São Bernardo e até hoje lembra desse
período. “Sinto saudade das aulas do Fernando, de Literatura, e seus desenhos de Camões, dos círculos
perfeitos do Marcel, das aulas de Geografia do Marcelo Corrêa e do professor Yuji
, que além de grande mestre, foi um grande amigo . Lembro-me do tio Miguel e de
todo mundo da limpeza”.
Atualmente formado em Medicina pela PUC/SP, Ricardo afirma que o ensino do
Singular foi fundamental para sua aprovação. Após a graduação, em 2011, fez
residência médica em Ortopedia e Traumatologia na FMJ (Faculdade de Medicina
de Jundiaí) e, em seguida, residência em Cirurgia da Mão na Unicamp, a qual
concluiu neste primeiro semestre de 2016.
Em sua trajetória profissional, Ricardo já foi tenente médico pelo Exército em
Manaus, participando do projeto de Radiografia da Amazônia, além de trabalhar
como ortopedista entre 2012 e 2014 no Hospital SOBAM, em Jundiaí. Atualmente, atua como ortopedista na
Intemédica e na Greenline, além de ser cirurgião de mão do Hospital Municipal de Barueri.
Contato: https://www.facebook.com/ricardo.s.nakaya

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.pinto@prosingular.com.br
- Profª. Rose Rodrigues: rosimari.rodrigues@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/rosemari.rodrigues.5
- Prof. Flávio Alarsa: flavio.alarsa@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/flavio.alarsa
- Profª. Maria Eunice (Nice): nice@singular.com.br / http://www.facebook.com/mariaeunice.cardoso
- Prof. Niltinho: nilton.silva@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/niltinho.dinizdasilva
- Prof. Frank Borges: frank.borges@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/professorfrankbr
- Prof. José Moreira Dinis: jose.dinis@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/moreira.dinis
- Prof. Chico Boca: francisco.bocafoli@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/francisco.bocafoli
- Profª. Olga: olga.barbosa@singular.com.br / http://www.facebook.com/olga.tambucci
- Prof. Enzo: enzo.takara@prosingular.com.br / http://www.facebook.com/enzo.marcontakara
- Profª Raika Tkatschuk: raika@singular.com.br / http://www.facebook.com/tkatschuk

