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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:
Educação para toda a vida
Só quem foi aluno conhece a excelência de ensino e sabe que o Singular proporciona os melhores anos de sua
vida.
E se você deseja que outras pessoas, amigos ou familiares também tenham bons momentos e, principalmente,
a satisfação de fazer parte de um time de vitoriosos, lembre-os que o Singular já iniciou sua campanha de
matrículas 2017 e está com inscrições abertas para os concursos de bolsas do Ensino Fundamental II e Médio.
As provas para o 6º ano do Ensino Fundamental II acontecerão no dia 11 de setembro no Liceu Monteiro
Lobato e no dia 17 de setembro, será a vez do Ensino Médio. Mais informações no portal do Singular
www.singular.com.br .
O Singular oferece vários diferenciais, como corpo docente de elevada qualidade, Escola da Inteligência, do
escritor Augusto Cury; Singular Idiomas e High School – programa que permite ao aluno do Ensino Médio
obter diploma americano e nacional, simultanemanete.

Curiosidades Singulares...

Singularianos na Paralímpiada
No próximo dia 7 de setembro terá início a Paralimpíada 2016, no
Rio de Janeiro, e assim como na Olimpíada, o Singular estará
devidamente representado por ex-alunos que fizeram do esporte sua
profissão.
Um desses singularianos
com grandes chances de
conquistar títulos é
Fernando Guimarães, que participa como técnico da seleção
brasileira de vôlei sentado. “Participar da Paralimpíada é uma
mistura de emoções, muita responsabilidade, expectativa, pressão,
euforia, ansiedade,
medo, coragem, enfim,
tudo isso junto com um orgulho e uma vontade enorme de
representar meu país em busca de vitórias”, revela o técnico.
Quem também promete encher o Brasil de orgulho é a atleta
Verônica Hipólito, campeã mundial dos 200m rasos, vice-campeã
mundial dos 100m rasos, campeã parapan-americana dos 100, 200,
400m rasos e vice-campeã no salto em distância. Ela também é a
recordista das Américas nos 100, 200, 400m rasos e salto em
distância. “Certa vez um professor falou que qualquer um pode ser
um gigante, desde que tenha determinação. E vou provar que posso ser uma gigante no esporte. Quero
orgulhar todo mundo, ser a melhor e mostrar que o Brasil é também o melhor”, declara.

Reencontro marca 25 anos de formados
Desde o início deste ano, os ex-alunos do Singular Denise Tamanaha, Eduardo Tonini, Karla Coachman,
Luíz Guazzelli, Marcelo Okuma e Thaís Rades estão organizando um encontro bastante nostálgico, a Festa
de 25 anos de formados, que acontecerá amanhã (3) às 18 horas. A unidade Santo André será palco do evento.
Os professores Antônio Carlos, Audrey, Cláudio, Décio, Flávio,
Jorge, Lola, Lourenço, Luís Fernando, Marilda, Raika
Tkatschuk, Naura e Rialdo já confirmaram presença juntamente
com mais 100 convidados, que serão recepcionados com churrasco
e animação da banda de professores Teacher's Fire Band.
Segundo os organizadores, realizar um evento para reencontrar
amigos é muito gratificante, principalmente quando se trata da
adolescência, um período marcante na vida de qualquer pessoa.
“Não há nada mais emblemático do que comemorar os 25 anos de
formatura no próprio Singular e com a presença de antigos professores e colegas que marcaram nossas vidas.
Será sem dúvida, uma festa emocionante e inesquecível" declaram os organizadores.

Jubileu é comemorado com mostra fotográfica
A coordenadora Sandra Regina Oliveira com apoio da diretora Sônica Moldes organizaram uma mostra
fotográfica em comemoração aos 50 anos de existência do Singular. A exposição retrata momentos marcantes
da 1ª turma de formandos do Ensino Médio - turma de 1974.
Segundo a coordenadora Sandra Regina Oliveira, cerca de 100 fotos estão expostas em um painel no pátio.
“As imagens foram reunidas com ajuda da Sônia que fez parte dessa turma e revelam bem o dia a dia e
comportamento da época”, adianta.

A cerimônia de abertura contou com a presença da professora Marilda Padovani e da ex-aluna dessa turma
Maria Ricarda Stelmach, médica dermatologista, que falou sobre o período que esteve no colégio e a
importância do Singular em sua aprovação na universidade.

Singular ganha concerto com a Orquestra Sinfônica de Santo André
Diversas atividades vem marcando as comemorações do Jubileu de Ouro do Singular, além da mostra
fotográfica outro evento que contagiou as famílias singularianas foi um concerto com a Orquestra Sinfônica
de Santo André. Esta foi a primeira vez que a OSSA se apresentou em uma escola particular.
Os convidados desfrutaram de músicas clássicas populares, executadas por cerca de 90 músicos e comandada
pelo regente Abel Rocha, além das maestrinas Natália Larangeira, Katarine Araújo e Mariana Menezes.

Dia Saudável e Feira de Adoção de animais
Outra atividade que fez parte das comemorações dos 50 anos de
fundação do Singular foi o Dia Saudável, que contou com diversas
atividades recreativas para os alunos e seus familiares.
Durante toda a manhã, no Colégio Singular São Bernardo, houve
show de ventríloquo com o ator Yakko Sideratos, personagens do
filme Frozen, espaço para troca de cards, aulas de zumba e bike, slack
line e feira de adoção de animais, realizada pela ESPA. O clima
olímpico também tomou conta do ambiente com a presença dos ex-atletas William (vôlei) e Elzinha
(basquete) com suas respectivas tochas olímpicas.

Encontro profissional reúne ex-alunos e exprofessores
Quem deu uma passada pelo Singular durante a realização da 33ª
edição do Encontro de Informação Profissional (EIP) teve a
oportunidade de rever professores e ex-alunos.
Entre os inúmeros profissionais estavam o ex-professor Roberto
Boczko e os ex-alunos Giovanni Zerlin, Priscila Anadão,
Leandro Martins e Nicolas Miquelin – que atualmente cursa
Engenharia Aeronáutica no ITA.
Além de bate-papo com cerca de 250 profissionais de 80 carreiras distintas - das mais tradicionais até as mais
inovadoras, os visitantes também desfrutaram de palestras sobre a UFABC, FIES, Prouni, SiSu/Enem e
universidades públicas paulistas.

Campanha do Dia das Crianças
Sempre preocupado em levar um pouco de alegria e diversão para a
comunidade menos favorecida, o Singular, por meio do Singular
Social, já iniciou a tradicional Campanha de Dia das Crianças, que
acontece até o dia 10 de outubro.
Os interessados em colaborar com a causa podem doar doces,
brinquedos novos ou usados em bom estado de conservação. Todas
as unidades do colégio e cursinho são postos de coleta e os itens
arrecadados serão encaminhados para creches e orfanatos da região
do ABC.

Visitas para “matar a saudade”
Receber a visita de singularianos é sempre motivo de muita alegria para o Singular. Recentemente quem
passou pela unidade foi o professor Pedro Paulo Nascimento (Física), que hoje reside no Canadá. Ele foi
recepcionado pelo diretor Paulo Roberto e pelo professor Beto.
Já o ex-aluno Lucas Brauer vistou a unidade São Bernardo e registrou sua presença ao lado do coordenador
Niltinho e dos professores de Educação Física, Mônica e Luisão. Lucas concluiu o Ensino Médio no Colégio
Naval em Angra dos Reis (RJ) e atualmente cursa o 7º semestre de Economia na Unicamp, há pouco tempo
também fez intercâmbio na Berlim School of Economics and Law, na Alemanha.
E o singulariano Ricardo Sussumo Nakaya, médico formado pela PUC-SP, também deu uma passada no
Singular São Bernardo para “matar a saudade”. Ele estudou por lá há 13 anos e posou ao lado do Tio Miguel.

Localizando Singularianos
Ricardo Macarini Ferreira foi aluno do Colégio Singular Santo André até 1993. Saindo de lá ingressou na
Faculdade de Ciências Médicas de Santos, fez residência em Pediatria na Faculdade de Medicina ABC e
também em Alergologia, na mesma instituição.
Sempre muito empenhado e dedicado à Medicina, cursou MBA Executivo em Saúde na FGV e especialização
em Regulação no SUS - IEP/Hospital Sírio Libanês. Como médico atuou como coordenador de Pediatria no
Hospital Militar de Área de São Paulo / Exército Brasileiro; foi coordenador de emergência Pediátrica no PSC
Central SBC / FMABC; coordenador do núcleo interno de regulação, no PSC Central/FMABC; diretor técnico
do PS ABC/GNDI e diretor técnico no Hospital Frei Galvão/GNDI.
Para Ricardo, o colégio foi bastante importante em sua trajetória fornecendo a base tanto para a faculdade
como também durante todo o curso. “No período que passei no colégio me envolvi muito com a equipe de
Educação Física, com os professores Décio e Rialdo, participei de vários eventos esportivos e, ao sair do
colégio participei de outros como árbitro ou dando suporte médico”, conta.

Contato: https://www.facebook.com/rick.maca.9?fref=ts
A singulariana Maria Medeiros estudou no Colégio Singular Santo André entre os anos de 1983 a 1985,
formou-se em Medicina na Faculdade de Medicina ABC (FMABC) e se especializou em oftalmologia.
Apaixonada pela profissão, a ex-aluna nunca mais parou e apesar da vida bastante corrida, também pósgraduou-se em Perícia Médica, na Santa Casa de São Paulo.
Já atuou no ambulatório da FMABC, no Hospital Estadual Mario Covas, IMO - Instituto de Moléstias
Oculares, no HOSP - Hospital de Olhos de São Paulo, Centro Oftalmológico Medeiros e na Clínica
Oftalmológica Marin Medeiros.
Maria conta que o Singular marcou positivamente sua adolescência e foi uma época de muito estudo,
amizades maravilhosas, professores sensacionais, esporte profissional, festas divertidíssimas e viagens
inesquecíveis. “Sempre falo para todos adolescentes que no Colégio Singular estuda-se muito e também
diverte-se muito”, revela.
Contato: https://www.facebook.com/maria.medeiros.754?fref=ts
Renata Gaspari foi aluna do Singular São Caetano até 1994 e no ano seguinte
foi aprovada no curso de Jornalismo da Universidade Metodista.
Logo no segundo ano da faculdade, conquistou um estágio na Radio Jovem
Pan, na qual foi contratada como rádio-escuta na redação do AM e por lá
permaneceu po 16 anos, passando pelas funções de checadora, coordenadora
de estúdio, produtora de programas e repórter de cidades e economia. Em seu
currículo constam reportagens aéreas e sobre o trânsito do "vermelhinho da
JP", o helicóptero.
A fim de alçar novos voos deixou a rádio em 2004 e foi morar em Chicago, nos Estados Unidos, e dois anos
depois, quando voltou ao Brasil, foi recontratada pela JP e ficou por lá mais oito anos. Em 2015, novamente
seguiu novos horizontes e mudou para Seattle, também nos Estados Unidos.
Entre as principais lembranças estão as aulas dos professores Luiz (Biologia), Marcelo Correa (Geografia) e,
principalmente, do Pasquale (Português). “Adorava a Sexta Aula, não perdia uma, dançava e me divertia
muito com os amigos que fiz no cursinho. Também adorava participar dos encontros profissionais. Foi uma
fase ótima na minha vida!”
Contato: https://www.facebook.com/renata.gaspari.75?fref=ts
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.tambucci@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

