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Campeão dos Jogos Escolares !!!

Notícias em Destaque

Singular São Bernardo é
campeão dos Jogos Escolares
Entre 64 escolas participantes, o Singular São Bernardo foi consagrado campeão da 53ª edição dos Jogos Escolares
da cidade. Cerca 300 singularianos do Ensino Fundamental ao
Ensino Médio competiram nas modalidades de tênis de mesa,
badminton, damas, xadrez, basquete, vôlei de praia, skate, voleibol, atletismo, futebol society e futsal.
De acordo com Nilton Diniz, coordenador de Esportes,
os atletas conquistaram medalhas em todas as modalidades
nas quais participaram. O talento, empenho e garra dos estudantes somaram-se aos treinamentos esportivos semanais que
ocorrem durante todo o ano letivo, comandadas por professores
de Educação Física especializados.

Amarelinhos reúnem-se em churrasco
Após o fechamento dos portões da Fuvest, no último dia 24, os diretores Paolo Gambogi e Paulo Roberto
De Francisco receberam na unidade Santo André do colégio a equipe de Amarelinhos para uma descontraída e animada confraternização.
O momento, que ocorre há mais de 20 anos, foi regado ao tradicional churrasco, reencontros de amigos e
muito bate-papo.

Curiosidades Singulares...

Coordenadoras preparam Feira de Adoção Animal
As coordenadoras da ESPA Rosanella Gambogi e Roseli
Denaldi estão empenhadas na organização da última Feira de Adoção de 2019, que acontecerá neste sábado (7), a partir das 9 horas,
na quadra poliesportiva da unidade de Santo André.
Este evento só acontece graças aos esforços de diversos voluntários, principalmente dos protetores independentes que resgatam os animais abandonados e cuidam para que estejam em condições de adoção. Para a feira, eles são castrados e passam por uma
consulta com um veterinário que verifica se estão saudáveis. “Exercemos nosso papel junto à sociedade, realizando um trabalho tão importante que conta com o apoio de muitos voluntários. Desde o início
do ano, cerca de 190 animais ganharam uma nova família, quase
30% a mais que 2018”, explicam as coordenadoras.

Ex-aluno e atual deputado estadual visita escola
O deputado estadual Thiago Auricchio visitou o Colégio
Singular Santo André, onde se formou no Ensino Médio em 2010.
Ele foi recebido pelos diretores Paolo Gambogi, Paulo Roberto
De Francisco, Maria Eunice Cardoso, Egidio Blumetti e José
Carlos Fazzole.
O parlamentar conversou com seus ex-professores e funcionários e declarou que a rápida visita foi suficiente para matar a
saudade dos bons momentos que passou na escola. “O Singular
não nos prepara apenas para ser aprovado no vestibular, mas também para sermos um cidadão para a vida”, declarou Auricchio.
Graduado em Direito, o parlamentar também acrescentou
que está trabalhando bastante para a região do Grande ABC, principalmente nas áreas de prevenção a enchentes, saúde, medicamentos populares, educação e segurança.

Mascote amarelinha
Desde o acompanhamento da primeira fase da Unicamp
(dia 17 de novembro), os Amarelinhos contam com uma nova integrante que fez toda a diferença e,
literalmente, a alegria dos candidatos, a cadelinha Nina de oito
meses, adotada pela ex-aluna
Isabela Gibin.
Ela conta que após uma
conversa com seu tio, Enzo Marcon Takara, resolveram fazer um
teste e levar a pet em um acompanhamento. ‘‘A Nina é super carinhosa e a ideia de levá-la foi para descontrair os candidatos, que
na maioria das vezes, chegam
tensos e apreensivos. E deu bastante certo. Todos demonstraram
muita alegria em vê-la por ali e
não teve um que não sorriu ou
cedeu aos seus encantos. Até roupinha amarela ela ganhou”.

Campanhas sociais
movimentam comunidade
Já está a todo vapor a tradicional
Campanha de Natal do Singular, que
receberá até 11 de dezembro, panetones,
chocolates, brinquedos – novos e seminovos,
alimentos não perecíveis e itens de higiene
pessoal.
Toda a família singulariana pode
participar deixando sua doação em uma das
unidades do Colégio ou do Cursinho. Todos
os itens doados serão encaminhados para
asilos, creches e orfanatos da região do
Grande ABC.

Localizando Singularianos
Fernanda Braga do Carmo cursou técnico em Química no Colégio Singular Santo André e formou-se em 2001.
Na sequência, cursou Produção Industrial na Fatec.
A iniciação profissional de Fernanda aconteceu por meio de um estágio
na Mercedes-Benz, depois na New Lac
Indústria de Tintas e Vernizes. Trabalhou
em uma usina de açúcar e álcool na cidade de Catanduva, no interior de São
Paulo, e durante 10 anos foi analista de
qualidade da empresa Enova Foods.
Hoje, atua na área de qualidade
de um laticínio na Indústria Matilat.
A singulariana recorda com gratidão a oportunidade que teve de estudar
no Colégio e afirma ter as melhores lembranças, entre elas o Futeboas e os famosos bailes.
Contato:
facebook.com/fernanda.braga.30

No ano de 1991, Simone Branco Machado estudou no Singular Anglo
Santo André e garantiu sua aprovação
em Odontologia. Em 1996, formou-se e
iniciou sua carreira promissora no Hospital Braido, na área de Odontopediatria.
No ano de 1998 montou, em Santo André, seu próprio consultório, onde atua
até hoje. Ela afirma gostar de todas as
áreas odontológicas, mas dentre os cursos de aperfeiçoamento, escolheu fazer
Prótese sobre implante, Reabilitação
protéticas com próteses fixas e móveis e
estética restauradora.
Uma curiosidade é que Simone
não é a única singulariana da família,
pois conheceu seu marido, que também
estudou no Colégio, durante o Baile dos
anos 60. Segura em relação à qualidade
de ensino e a proposta pedagógica do
Singular, fez questão de matricular seus
filhos na rede e dar continuidade à tradição familiar.

Entre 1987 e 1989, Eliane Kaoru
Maki frequentou o Colégio Singular Santo
André e, apaixonada por comunicação,
iniciou sua vida universitária por meio dos
cursos de Publicidade e Propaganda e
Jornalismo.
Em seu histórico profissional
constam cargos como executiva de contas na Revista Empresários, supervisora
de mercados na Panco e Operadora de
Gravação na ECAD - (direito autoral de
música). Atualmente é microempresária
no ramo de moda e possui uma loja de
roupas e acessórios em Santo André.
Eliane refere-se ao período que
esteve no Singular como uma grande família acolhedora e relembra com saudade dos Bailes dos Anos 60 e à Fantasia.
“Gratidão é a palavra que tenho
para descrever minha passagem pelo
Singular! Foi um período inesquecível da
minha vida!”.
Contato:
facebook.com/elianekaoru.maki

Contato:
facebook.com/simone.brancomachado
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