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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:
Reencontre amigos e professores no EIP
No último sábado de agosto (27) a partir das 13h30, acontecerá o 33º
Encontro de Informação Profissional (EIP) e será uma ótima
oportunidade para os ex-alunos reencontrarem professores e colegas.
Isso porque, segundo a coordenadora Débora Comparini, entre os
profissionais convidados que conversarão com os estudantes estão
muitos singularianos que atuam em diversas áreas e carreiras, das mais
tradicionais até as mais novas no mercado.

Curiosidades Singulares...
Singularianos são destaques nas Olimpíadas Rio 2016
Os 36º Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro estão a todo vapor e como já foi noticiado, o Singular está muito
bem representado no evento por meio de atletas e técnicos.
Na Olimpíada, temos a aluna Bruna Takahashi (Tênis de Mesa), os ex-alunos Hugo Calderano (Tênis de
Mesa) e Fernando Vanzella, técnico de natação, que já participou de duas olimpíadas, Pequim 2008 e
Londres 2012, e neste ano tem na sua equipe as nadadoras Etiene Medeiros, Jessica Cavalheiro e Daynara de
Paula.
Nas Paralimpíadas teremos o ex-aluno Fernando Guimarães, como técnico da seleção brasileira de vôlei
sentado e da atleta Verônica Hipólito, que esteve na semana passada no Singular Santo André e levou a tocha
olímpica que conduziu na cidade de São José dos Campos para mostrar para os ex-professores e amigos da
escola.

Festa para as turmas de 30 e 25 anos de formaturas
Alguns ex-alunos estão bastante animados na organização dos reencontros de amigos e o facebook tem sido o
maior aliado deles. O grupo de formandos de 1986, encabeçado pela ex-aluna Monika Cavalera, se reunirá
dia 24 de setembro (sábado) às 18 horas, na unidade Santo André do colégio. A turma mantém a página
Colegio Singular Sto. André - Formandos 1986, no Facebook. Outra turma que deverá se reunir nesse
mesmo dia é o 3C2 de 1985, que promoverá um almoço no CRT e quem está à frente da organização é a exaluna Mônica Bassan (www.facebook.com/monica.bassan.9 ).
Já a turma que comemora 25 anos e tem mantido contato por meio da página Formandos Singular 1991, se
reunirá no dia 3 de setembro (sábado) a partir das 18 horas, também na unidade de Santo André.

Ação de Dia dos Pais
Assim que chegou ao fim a Campanha do Agasalho, que inclusive foi um
sucesso, o Singular Social logo engatou a campanha de Dia dos Pais, que
segue até hoje (12). Os beneficiados pela ação serão os idosos atendidos
pelo Abrigo Irmã Tereza, de São Caetano do Sul, e a Instituição
Assistencial e Educacional Dr. Klaide, de Santo André.
Entre os itens arrecadados estão produtos de higiene pessoal masculino
como xampu, sabonete, escova e creme dental, creme de barbear, entre
outros. Quem puder colaborar, pode deixar as doações em uma das
unidades do Singular.

Singulariano se destaca como poeta
Diversos são os talentos do mundo singulariano e desta vez, os olhares têm
se voltado para Bruno Cuzziol, da 2ª série do Ensino Médio Tarde de Santo
André.
Recentemente o estudante participou do Concurso Nacional de Novos
Poetas, promovido pela Editora Vivara e teve sua poesia classificada entre
3,3 mil participantes. Sua obra faz parte das 250 poesias, selecionadas, que
foram publicadas em um livro. Escrever poesias é o hobby do estudante que
mantém suas inspirações no blog apoesiafalante.blospot.com.br .

Supervisor comemora primeiras aprovações da temporada 2017
Foi declarada aberta a temporada de aprovações 2017 e quem anda cheio de orgulho com
os primeiros resultados é o supervisor de vestibulares Marcel Xavier. Mais uma vez, o
Singular sai na frente e registra quatro aprovações em Medicina.
Entre os novos universitários estão as alunas Gabriela Pereira, aprovada na Unisa;
Giovanna de Moraes, na Uninove; Juliana dos Santos, na Albert Einstein e Paloma
Madureira, na USF.
Em 2016 foram registradas cerca de 1,8 mil aprovações, em universidades públicas e
particulares. No curso de Medicina – um dos mais concorridos – neste ano, em relação a
2015, houve um aumento de 166,7% em aprovações.

Conquista de medalhas contagia coordenadora
O início do mês de agosto foi marcado pela divulgação de resultados das provas das Olimpíadas do
Conhecimento e para alegria da coordenadora Raika
Tkatschuk, muitos singularianos garantiram medalhas.
Entre as conquistas estão oito medalhas na Olimpíada
Brasileira de Geografia (OBG), sendo uma de ouro, seis
de prata e uma de bronze. Com essas medalhas o
Singular chega a 220. O aluno Aguinaldo Modolo
também conquistou medalha de bronze na Olimpíada
Regional de Química (ORQ), organizada pela
Universidade Metodista.
Os singularianos também fizeram bonito na Olimpíada
Brasileira de Física (OBF) e 36 foram classificados para a segunda fase. Outros 17 também foram
classificados para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). Além deles o singulariano
Murilo Henrique Trevisan foi classificado para a segunda fase teórica da Olimpíada Brasileira de Robótica.

Festival de Rock inicia seletivas
A primeira seletiva da sexta edição do Singular Rock Festival acontecerá em 20 de agosto e neste ano, a
organização está a cargo da Balaio Musical e apoio da Babuíno Filmes, Dellirium Fotografia, Ideare –
Educação e Desenvolvimento Humano, Eiffel, Ad-clean – Administração de apartamento sem condomínio e
Schunk Music staff.
O evento também tem caráter social e as inscrições estão vinculadas a doação de um quilo de ração animal por
integrante da banda, que serão destinadas para a ESPA.

Localizando Singularianos

Entre 1989 e 1991, a singulariana Isabel Sacco estudou Ensino Médio no Singular
Santo André e foi aprovada direto no curso que é sonho da maioria dos estudantes,
Medicina, na Universidade Federal de Marília. Mas suas habilidades docentes
falaram mais alto e ela rumou para a graduação de Educação Física, na USP.
Foi então que Isabel não parou mais. Na sequência fez Mestrado e Doutorado,
ambos em Biomecânica no Movimento Humano, na USP. Foi aprovada em um
concurso público para professora, também na Universidade de São Paulo e hoje
atua na Faculdade de Medicina no Departamento de Fisioterapia. Fez livre docência
na mesma instituição e atualmente é professora associada nível dois e leciona nos
cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, além de coordenar o laboratório de
Biomecânica.
Segundo a ex-aluna o Singular foi muito influente em sua vida profissional. “Sinto-me vitoriosa. Os
professores foram excepcionais. Era ‘pesado’, mas dava para administrar”. Adorava as aulas de Educação
Física com a Naura e Rialdo. Os professores que mais me marcaram foram a Marilda e o Yuji, do qual, hoje
como professora universitária, uso muitos de seus trejeitos como jogar giz, bater na lousa e dar uns gritos, faço
igualzinho, tudo bem yujiano”, revela aos risos.
Contato: icnsacco@gmail.com
Antonio Carlos Lemos Júnior foi aluno do Singular Santo André entre os anos de 1991 e 1993 e após a
formatura rumou para o curso de Direito na tradicional faculdade de
Direito São Bernardo, onde se formou em 1999.
O singulariano vem de uma família de advogados e a escolha por Direito
foi bastante natural. Atualmente trabalha na área cível, paralelamente
possui uma produtora de Cursos Online e Treinamentos e administra
duas casas de repouso.
Foi no Singular que o ex-aluno formou seu verdadeiro rol de amigos, já
que até hoje mantém contato com todos, inclusive sua atual namorada
Adriana Roncarate é singulariana. “Lembro-me que no último ano
levei uma filmadora para fazer imagens dos amigos. Então em parceria
com o Fernando Soler, vulgo Gódão, surgiu a ideia de fazermos um vídeo com declarações dos amigos sobre
o final do período e as expectativas para o futuro, também falamos com professores. No final das gravações
tínhamos cerca de 10 fitas. Todo esse material foi editado e a partir dele produzimos um vídeo de três horas
com amigos e professores. Lá temos entrevistas com o Beto, Yuji, Décio, Neide, João, Marco Polo, Carlão e
muitos outros. Posso garantir que foram os melhores anos da minha vida”, finaliza.
Contato: lemos_junior@uol.com.br
-Há 10 anos, o aluno Danilo Silva Pegoraro formou-se no curso Técnico em Química do Singular Santo
André onde estudou desde 2003. Assim que concluiu a graduação em Química Industrial nas Faculdades
Oswaldo Cruz, iniciou o Mestrado em Ciências na área de Tecnologia em Química e Bioquímica, no Instituto
de Química da USP.

O singulariano destaca-se em sua área e já atuou na área de Pesquisa e
Desenvolvimento de Produtos e Processos na Henkel e Oxiteno e desde
2011, no desenvolvimento de produtos para tratamento de águas pela
empresa Produquímica.
Danilo afirma que foi o Singular quem abriu as portas da Química em sua
vida, graças aos professores altamente qualificados, capazes de transmitir
todo o conhecimento para os alunos. “Os bons conhecimentos adquiridos
me ajudaram bastante na aprovação do vestibular”.
Entre as principais lembranças estão as amizades com amigos de sala e
com o corpo de funcionários do colégio. “Recentemente, nos reunimos na
casa da professora Denise Anselmo para celebrarmos os 10 anos de
conclusão do curso. Sempre gratificante manter contato com pessoas que
convivemos e deixaram marcas em nossas vidas. Obrigado Singular!”.
Contato: danilo.pegoraro@produquimica.com.br
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

