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Feira de Adoção
Animal acontece
neste sábado (17)

Notícias em
Destaque
Coordenadoras organizam Feira de Adoção animal
No último ano, a tradicional Feira de Adoção Animal,
promovida pela ESPA em parceria com a OAB Santo André,
contribuiu para que cerca de 130 animais ganhassem um novo
lar e, visando aumentar esse número, as coordenadoras
Rosanella Gambogi e Roseli Denaldi já anunciam mais uma
edição do evento, agendado para este sábado (17 de março) a
partir das 9 horas, no estacionamento da OAB (avenida Portugal, 233 – Centro), com entrada gratuita.
De acordo com as coordenadoras, para adotar um pet é
preciso apresentar documentos pessoais, comprovante de
residência e preencher alguns critérios, como ser maior de 18
anos e ter a concordância de toda a família. “No momento da
adoção, a família passa por uma entrevista e recebe informações
sobre guarda responsável e orientações jurídicas”, explicam.

Encontros
Enxadrísticos
O professor Carlos Daniel
Kochenborger já iniciou os
tradicionais Encontros
Enxadrísticos, uma
atividade que reúne
semanalmente alunos, exalunos, amigos e familiares
apaixonados por Xadrez, na
Área de Convivência do
Colégio Singular Santo André.
O xadrez é um complemento
importante no auxílio à
aprendizagem de outras
disciplinas, além de
promover a
autoestima, o
autocontrole e a
socialização.

Ex-aluno estremece Qatar
O ex-aluno e mesatenista Hugo Calderano sacudiu a cidade de Doha, no Qatar, durante o Aberto de Tênis de Mesa que aconteceu
neste mês. Embora tenha sido derrotado na final
por um chinês, garantiu o segundo lugar no
campeonato, além de ser o primeiro brasileiro a
chegar à final individual de uma etapa Platinum
do Circuito Mundial.
Hugo iniciou a competição como 15º no
ranking mundial, mas derrotou três atletas melhores colocados que ele: o alemão Timo Boll,
primeiro do ranking, o japonês Tomokazu Harimoto, 12º, e o chinês Lin Gaoyuan, na quarta
posição.
Apesar da pouca idade, o ex-aluno
acumula resultados expressivos e conquistas
inéditas para o tênis de mesa brasileiro. Desde
2014, ele joga pelo Ochsenhausen, clube da
cidade alemã de mesmo nome.
Ainda neste mês o singulariano participará do Aberto da Alemanha. Outro desafio para
os próximos anos será a Olimpíada de Tóquio, em
2020.

Curiosidades Singulares...
Escotismo e muita História
Quem passou pelas salas de aula do professor Marcos Lipas sabe muito bem o quanto ele domina a matéria
que leciona, História. O que muitos não
imaginam é que ele também é um expert
em escotismo. Desde 1979, o mestre é
membro do grupo Palanga (nome oriundo de uma cidade do litoral da Lituânia),
criado em 1973 e reúne crianças, jovens
e adultos.
De acordo com o professor, o
foco do grupo não é somente praticar os

valores estabelecidos por Baden Powell
no início do século XX, mas também difundir aspectos da cultura lituana. “Com
o passar dos anos diminuiu tanto a quantidade de membros que os escoteiros interromperam as reuniões. Agora, para
reativar o Palanga organizamos, recentemente, um acampamento em Atibaia,
e durante dois dias promovemos várias
atividades típicas escoteiras, como
montagem de barracas e fogueiras, além
de outras culturais”, explica o professor.

Basquete andreense brilha com ex-aluno
Desde o fim de 2016, a equipe
andreense de basquete feminino - uma
das mais tradicionais da modalidade - está sob o comando do singulariano Bruno
Guidorizzi e sua assistente, a também
singulariana Vivian Gitti.
Nesse período contribuíram para
a conquista de vários títulos, como terceiro lugar na LBF – Liga Brasileira Fe-

Paulo César e
Caterina Grassi

minina, o Bicampeonato Paulista e Campeão de Jogos Regionais e Abertos. “Neste ano, queremos chegar à final e brigar
pelo título da LBF. Sabemos que não será
fácil, mas estamos trabalhando”, revela.
Em junho do ano passado, Bruno
também foi convocado para ser auxiliar
técnico da Seleção Brasileira de Basquete
adulta.

Mestres recebem visitas

Leonardo
entre sua
esposa e os
professores

Há algumas semanas, o professor
Paulo César (Física) recebeu a visita da
ex-aluna Caterina Grassi, que concluiu
o Ensino Médio no Colégio Singular Santo André em 2012 e atualmente cursa o 4º
ano de Medicina na UFU - Universidade
Federal de Uberlândia.
De acordo com a singulariana,
ela veio pagar uma dívida antiga que tinha com o professor. “Fiz a promessa para o PC, ainda na 3ª série do Ensino Médio, de presenteá-lo com uma camiseta da

instituição na qual estudo Medicina e só
agora consegui quitá-la”.
Já os professores Emanuel Andrade de Santana (Gramática) e Francisco Bocafoli (Física), o Chico Boca,
receberam a visita do ex-aluno Leonardo Cortes Cavalcante, que veio acompanhado da esposa Catalina Girardi
Julio. Ele se formou no Ensino Médio
noturno de São Bernardo, em 2007, e
atualmente trabalha com Engenharia de
Produção, no Chile, onde reside.

Mais curiosidades
Singulares...
Leporim é lançamento de ex-aluna
Há pouco mais de quatro meses, a ex-aluna Eliana Garcia
Trujillo lançou o livro Leporim, pela Editora Alaúde. Ela conta que a ideia
da publicação surgiu em 2015, quando confeccionou um livro de receitas
interativo para presentear seus sobrinhos. A ideia não era publicá-lo, mas
após o incentivo de pessoas próximas, criou coragem e ampliou o projeto. “Nesse período, estava em transição para o veganismo, o que me encorajou a pesquisar sobre culinária e nutrição.
Foi então que decidi que a obra seria a união de
algumas predileções”.
O livro reúne literatura infantil e culinária, em um mundo lúdico, criado para inspirar
crianças de qualquer idade a construírem um
mundo mais amoroso. Versa sobre a história de
uma pequena feiticeira e traz 28 receitas veganas
para agradar aos pais – pela praticidade – e aos
pequenos – pelas aventuras da personagem, beleza das ilustrações e sabor.
A ex-aluna ingressou no Singular com 5
anos de idade e permaneceu até a conclusão do Ensino Médio, em 2001.
Graduou-se em Design de Moda na Faculdade Santa Marcelina e lançou a
própria marca, de toy art chamada Zerohora. Foi professora de Desenho de
Moda na Escola Oficina de Arte, até que lançou o livro Leporim. “O
Singular deu a base para cursar a principal faculdade de Moda do Brasil.
Aprendi muito e fiz grandes amigos, que me acompanham até hoje”,
revela.

Amanhecer e entardecer encantam professor
Além de sua paixão por Física e
Astronomia, o professor Flávio Alarsa
também é um grande admirador da natureza. Sempre que viaja para o litoral, o professor volta com a memória da câmera fotográfica cheia de belas imagens. Nas últimas férias registrou o nascer e o pôr do sol
na praia de Pernambuco, no Guarujá; nas
praias de Barra do Sahy, Camburi e Baleia,
em São Sebastião.
De acordo com mestre, o que ele
curte mesmo nas praias é caminhar e fotografar. “Neste verão o céu ficou com mui-

tas nuvens, principalmente no entardecer,
mas no amanhecer é sempre mais fácil obter
lindas fotos. Não é muito fácil levantar às
5h30 manhã, mas a beleza matutina da praia
é impagável”, revela.
Outro hábito do professor é chegar
cedo no colégio, subir até o piso superior e
aproveitar o silêncio da manhã para fotografar a paisagem urbana. Ele revela que tem
lindas fotos do amanhecer singulariano, assim como também dos Andes e Deserto de
Atacama.

Localizando
singularianos

O dentista Fábio Lourenço
Fabretti foi aluno do Singular Santo André entre os anos de 2008 e 2010 e após a
conclusão do Ensino Médio, rumou para
o Singular Anglo, na mesma cidade. Graduou-se em Odontologia pela Faculdade
de Odontologia de Piracicaba – Unicamp
e atualmente faz especialização em implante.
Desde o fim da graduação trabalha em consultório próprio e de outros
profissionais.
Para o ex-aluno, as influências
que recebeu no Singular sempre foram
importantes, antes mesmo de definir a
escolha da profissão. “Tive uma excelente formação e capacitação para escolher
qualquer área. O Encontro de Informação Profissional, por exemplo, ajudoume a esclarecer dúvidas e fazer minha
escolha com mais segurança”, conta.

Danilo Geraldino foi aluno do
Singular Santo André até 2007, onde cursou o Ensino Médio Técnico em Eletrônica. Após a formatura, ingressou no curso de Engenharia Elétrica no Instituto
Mauá de Tecnologia. Anos depois, encarou uma pós-graduação em Administração de Empresas na FGV.
De acordo com Danilo, sua vida
profissional começou cedo e aos 16 anos
já trabalhava em uma metalúrgica. Mas,
foi o Singular que abriu as portas para
que ingressasse em uma multinacional
do ramo de transportes, a Alstom, onde
estagiou na área de Eletrônica e depois
foi efetivado como eletricista. Em 2011,
resolveu recuar e mudar seus caminhos
profissionais. Voltou a ser estagiário,
desta vez na área administrativa e hoje é
gerente financeiro na Unilever.
“A partir das bases adquiridas no
Singular tive a oportunidade de ter uma
excelente experiência profissional, pois
a rede de ensino também me deu as
ferramentas necessárias para que pudesse crescer profissionalmente, colocando
em prática os aprendizados adquiridos
em sala de aula”, finaliza.

Até o ano de 1996, a singulariana
Renata Flávia Flaminio Scabacino foi
aluna do Singular Santo André e formou-se
no Curso Técnico em Química. Apesar da
paixão desde pequena pelas experiências
químicas, descobriu no colégio, que sua
verdadeira vocação estava nas quadras e
não nos laboratórios. Então, decidiu prestar vestibular para Educação Física e graduou-se na Fefisa.
Desde que se formou, sempre trabalhou em grandes instituições, como a
Academia Runner, Clube Primeiro de Maio
e Aramaçan, sendo que neste último atuou
por 11 anos no cargo de coordenação.
Atualmente, trabalha como personal
trainer e uma de suas alunas é uma amiga
do colégio, Simone de Oliveira.
Segundo Renata, tudo o que
aprendeu no Singular foi muito importante
para sua aprovação e formação na faculdade. “O curso técnico me permitiu conhecer o universo da Química, mas minha satisfação mesmo estava nas aulas de Educação Física, na época, com o professor
Uvinha. Participava de todos os campeonatos internos e externos”.
Entre suas lembranças estão os
amigos e a vez que foi capa do jornal NS –
Notícias Singulares, atual revista, sobre
como os alunos aproveitavam as férias de
julho.
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