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O Singular em Revista é mais um canal de comunicação com a família singulariana, uma linha direta com
você, ex-aluno. Na verdade, também pretendemos atingir ex-professores e ex-funcionários.
Além de informar sobre tudo o que acontece no Sistema Educacional Singular-Anglo, queremos resgatar as
inúmeras lembranças singularianas e auxiliar no reencontro dos amigos. Por isso, sua participação é muito
importante! Divulgue e participe enviando sua história por meio de mensagem inbox ou do e-mail
marli.popolin@singular.com.br .
Boa leitura!

Notícia em Destaque:
Homenagem emociona singularianos
A sessão solene do último dia 19 de outubro contagiou a Câmara Municipal de Santo André que foi invadida
por emoções e boas lembranças. Por uma iniciativa do ex-aluno Edson Sardano, o Singular foi homenageado
pelos 50 anos de fundação.
Os diretores Paolo Gambogi e Paulo Roberto De Francisco compartilharam o momento junto aos 200
convidados, entre professores, funcionários e familiares. A cerimônia teve apresentação dos hinos Nacional e
da cidade, ambos executados pela Banda Lira de Santo André, e do vídeo institucional, além de homenagens
aos professores e colaboradores mais antigos e show com a banda Teacher's Fire Band.
Outro momento que comoveu os presentes foi o discurso de Rosanella Gambogi, que em nome de todos
colaboradores, destacou a humildade de seus fundadores, que sempre trabalharam para oferecer aos alunos a
excelência no ensino.

Tudo pronto para a 9ª edição da Cãominhada
O próximo domingo 6 de novembro promete ser um dia
animal, pois os pets de estimação ganharão espaço durante a
9ª edição da Cãominhada, com início previsto a partir das 8
horas, no Paço Municipal de Santo André.
Durante toda manhã os convidados contarão com diversas
atrações gratuitas como a tradicional caminhada com os
animais; orientações veterinárias e posse responsável;
maquiagem infantil; esculturas com bexiga; agility; apresentações de cães policiais, espaço para adoção de
animais e muito mais.
A Cãominhada conta com a organização da ESPA – Equipe Singulariana de Proteção aos Animais e do
Núcleo de Pet Shop da ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André. Traga seu animal e
reencontre amigos.

Curiosidades Singulares...
The Ruffinies é a vencedora do Singular Rock Festival
No início de outubro, a banda The Ruffinies foi eleita a vencedora da 6ª edição do Singular Rock Festival.
Esbanjando talento e técnica conquistou os jurados e faturou
como prêmio vouchers para reparo de instrumentos de corda e a
gravação de um webclip em 4k, produzido pela Babuíno Filmes.
Segundo Letícia Barizon, aluna e vocalista da banda, foi uma
surpresa ter conquistado o primeiro lugar. “Participamos de
outras edições e no ano passado ficamos com o quarto lugar. Não
fazia ideia que ganharíamos”, revelou.
A segunda colocada foi a We Are One seguida da Burnouts. O destaque ficou por conta do ex-aluno Caio
Andrezzo do Prado, da banda Parachoque Social, que foi abandonado pelos demais integrantes no dia da
seletiva e, mesmo assim, garantiu o quinto lugar.

Rick Nadal agora é Irmãos Ventura
Os talentos musicais e belas vozes estão espalhados pelo Singular, seja entre o corpo docente ou discente e
quem é singulariano conhece bem a habilidade do ex-aluno e
professor Ricardo Nadal.
Entre uma aula e outra, sempre que possível ele presenteia a
comunidade escolar com um show. Recentemente Nadal e os
demais integrantes de sua banda - ex-alunos Felipe Coelho e
Eduardo Bagnariolli - optaram por rebatizar a Rick Nadal para
Irmãos Ventura.
A escolha pelo novo nome se deu em razão do significado, já que
ventura quer dizer acaso ou destino, daí: irmãos do destino. Mais informações sobre a banda você encontra no
portal www.irmaosventura.com.br.

Fotos retratam o cinquentenário do Singular

Entre as inúmeras atividades de comemoração aos seus 50 anos, o Singular
também ganhou uma mostra fotográfica que pode ser acessada por meio do portal
do Singular ou visitada pessoalmente em uma das unidades, já que é itinerante.
Segundo o professor Eduardo Zamborlini que coordenou o trabalho, a criação da
mostra teve início a partir de um acervo de fotos impressas, que foram
digitalizadas, catalogadas e disponibilizadas em nuvem a fim de facilitar a
identificação. “A mostra foi separada em sete temas que mostram as fachadas,
atividades culturais, equipe de Amarelinhos e aprovações nos vestibulares,
destaques esportivos, propagandas, personalidades, além de um mix de fotos”.

Professora estreia em portal com mais de 50 mil curtidas
A professora e coordenadora de Redação Natália Sanches é a nova
colaboradora do portal Lado M, que possui mais de 50 mil curtidas no
Facebook e trata do empoderamento feminino.
O primeiro texto postado pela professora foi Pesadelo de menina – O drama do
casamento infantil no Brasil e aborda os acontecimentos de um casamento que
ocorre por uma emancipação da familia em realação às meninas. Para ler o
conteúdo, basta acessar http://www.siteladom.com.br/casamento-infantil-nobrasil/ .

Singular é novamente campeão dos Jogos Escolares
Os coordenadores de esportes Décio Cattaruzzi e Regina Romani
estão em festa e o motivo é o sucesso absoluto na 47ª edição dos
Jogos Escolares, em que o Singular garantiu o bicampeonato.
Recentemente, os professores e Eloina Ferreira, coordenadora de
esportes do Liceu Monteiro Lobato – que garantiu o quinto lugar na
competição, foram homenageados no centro de formação de
professores Clarice Lispector.
Em São Bernardo, o coordenador Niltinho também comemora o
vice-campeonato geral na 50ª edição dos Jogos Escolares do município.

Coordenadora recebe editores da Universidade de Cambridge
A equipe de editores da Universidade de Cambridge esteve no
Brasil fazendo uma pesquisa de campo e como parte dos trabalhos
esteve no Liceu Monteiro Lobato, onde foi recepcionada pela
coordenadora do Singular Idiomas Maria Beatriz Affonso, pela
diretora da unidade Marisa Shizue Basso Braga e supervisora
pedagógica Andrée de Almeida.
Em breve a editora lançara um novo material para o Ensino
Fundamental II e a visita permitiu identificar as necessidades de
mercado.

Singular Social inicia última campanha de 2016
Após o sucesso da campanha do Dia das Crianças, o Singular Social
promove mais uma ação, desta vez direcionada ao Natal. Até o início de
dezembro, todas as unidades do Colégio e Cursinho receberão doações
de brinquedos novos e seminovos e panetones. As arrecadações serão
destinadas a asilos, creches e orfanatos da região do Grande ABC.

Localizando Singularianos
Luiz Augusto Moretti foi aluno da unidade Santo André do Singular-Anglo no fim
dos anos 70. Primeiro graduou-se em Licenciatura Plena em Matemática, na
Fundação Santo André, e em seguida, prestou novo vestibular e encarou mais uma
graduação, desta vez Engenharia Mecânica no Centro Universitário FEI. Depois fez
pós-graduação em Rolamentos, Eixos e Mancais, no Instituto Torrington, nos
Estados Unidos, além de especialização em Marketing Ideal, no instituto francês Lee
Dubois, entre outros cursos.
Trabalhou na Ford por 12 anos como Engenheiro de Manutenção e Sênior no staff
de Engenharia de Planejamento Avançado. Depois na Torrington Company, por 14
anos, como Engenheiro Especialista e depois gerente comercial nacional.
Atualmente é responsável técnico de empresas na região e perito na emissão de
laudos técnicos.
Atuou como presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC e presidente do CREA São
Paulo. Ainda sessa instituição, foi diretor de relações institucionais, coordenador da comissão de relações
públicas, além de representa-la em diversos eventos nacionais e internacionais.
Também participa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC e em diversos conselhos de Santo
André como CMPU, Desenvolvimento Econômico, Contur, CONDEPHAAPASA e Consórcio
Intermunicipal.
Para coroar todo esse trabalho, no próximo dia 8 de novembro (terça-feira) às 19 horas, o singulariano será
homenageado na Câmara Municipal de Santo André, em comemoração ao Dia do Engenheiro.
Contato: https://www.facebook.com/profile.php?id=100000740741572

Thiago Domokos Alvares foi aluno do Curso Técnico em Eletrônica do Singular
Santo André até 2007 e em seguida, graduou-se em Tecnologia em Rede de
Computadores. Atualmente trabalha na empresa Promonlogicalis, ocupando o
cargo de Analista de Redes Sênior e como forma de aperfeiçoar seus
conhecimentos técnicos, fez cursos na Itália e no estado americano do Texas.
Também passou pela Colômbia, onde ministrou palestra sobre uma nova linha de
produtos CISCO (líder em Tecnologia da Informação). Seu projeto mais recente
foi integrar a equipe que transmitiu para todo o mundo os Jogos Olímpicos Rio
2016. Na área de Engenharia de Redes existem vários níveis e Thiago já ocupa um

dos mais elevados, denominado de expert.
Ele relembra com saudades os tempos de singulariano e deixa um forte abraço a todos os seus mestres que
contribuíram para o seu crescimento profissional, principalmente o professor Wagner José (Baby).
Contato: www.facebook.com/thiago.domokos

Fábio Ferreira de Souza é ex-aluno e ex-funcionário do Singular Santo
André. Concluiu o Técnico em Eletrônica em 1996 e ingressou na graduação
de Engenharia da Computação e, em seguida, graduou-se na faculdade de
Engenharia de Software.
O singulariano é um daqueles profissionais que não se cansa de adquirir
experiências, pois além das graduações também possui diversos cursos,
certificações e participações em eventos da área.
Foi estagiário na Eletrônica Satyama, programador júnior no Colégio
Singular e em 2000 investiu em carreira solo, inicialmente como consultor e
programador autônomo. Em 2002 abriu a empresa Impactro Informática e
permaneceu em seu comando até 2011 quando decidiu que era hora de
encerrar as atividades como empresário e se dedicar à família e aos estudos.
Atualmente é programador sênior na Control Id.
"Fui um estudante que se destacou no Singular. Ganhei prêmio de melhor
aluno pelas notas e fui convidado a trabalhar no Centro de Processamento de Dados como auxiliar. Depois
fiquei algum tempo como laboratorista, até voltar ao CPD como programador ", relembra.
Contato: https://www.facebook.com/impactro?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

