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Singular registra mais de
180 aprovações pelo SiSU

Notícias em Destaque

Aprovações no SiSu superam expectativas
Quando o assunto é aprovação no vestibular, os singularianos dão um show!
No último processo seletivo não foi diferente e com a divulgação do SiSu já são mais de 180 aprovações, 61 na UFABC –
Universidade Federal do ABC, sendo nove entre os primeiros lugares.
Um dos destaques foi o aluno Arthur Yudi Cardoso, aprovado em
primeiro lugar em Engenharia de Produção Elétrica na UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina, direto do Ensino Médio. Bruna
Lopes Lehoczki também garantiu o primeiro lugar na USP – Universidade de São Paulo, no curso de Engenharia de Materiais.
Em outros estados, mais singularianos garantiram excelentes colocações em universidades como Unipampa (RS), UFTM - Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFLA - Universidade Federal de Lavras, UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro,
UFTPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná e UFRGS –
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Arthur Yudi Cardoso e Bruna Lopes Lehoczki

13 anos de ESPA
A coordenadora da ESPA Roseli Denaldi está na maior
correria por conta das comemorações do aniversário da ESPA –
Equipe Singulariana de Proteção aos Animais, que neste mês completa 13 anos.
Entre as festividades está uma programação repleta de palestras e bate-papos com especialistas no assunto animal, que acontecerão entre os dias 24 e 28 de maio, às 19 horas, por meio do canal
do Singular no YouTube (SingularAnglo).

Corrente do bem
25 empregados. “Estávamos acostumados com os altos e baixos da
economia, mas nenhuma nos abalou como essa. Isso nos fez refletir
sobre a obrigação do ser humano pensar muito mais no coletivo e
valorizar as pequenas coisas. Em uma tacada só, a visão do meu
amigo ajudou uma empresa, várias famílias que dependem de um
emprego e, muitos necessitados”, finaliza Godinho.
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Uma adversidade reforçou os laços de uma amizade singulariana, que nasceu entre os muros da unidade andreense há mais
de 30 anos. O ex-aluno Hilton Aparecido Magri Lúcio começou
uma corrente do bem para colaborar com o amigo Márcio Godinho, que administra a cinquentenária padaria Jardim Santo Alberto, em Santo André, que no início da pandemia perdeu mais de 40%
de seu rendimento.
Para manter o forno da padaria sempre acesso, Hilton,
que é diretor executivo da Antea Group, comprou mais de 60 mil
pães com o amigo, beneficiando quatro instituições da região do
Grande ABC. “Todos os setores estão interligados e a pandemia só
comprovou isso. A minha ideia foi ajudar um amigo e a partir daí
motivar e inspirar pessoas para que façam o mesmo”, conta.
Para chegar às entidades que receberam os pães, houve o
apoio de outro ex-aluno, Marcos Carvalho, gerente de Difusão e
Promoção do Sesc – Serviço Social do Comércio, que fez a ponte
com o projeto Mesa Brasil Sesc, o qual atende pessoas em situação
de vulnerabilidade social e nutricional assistidas por entidades sociais cadastradas. “Foi muito prazeroso participar dessa conexão
porque a necessidade de levar alimentos a quem precisa é uma
realidade que pede ações imediatas”, afirmou Carvalho.
De acordo com Márcio Godinho, a partir dessa ação será
possível seguir trabalhando e o mais importante, sem demitir seus

Márcio e Hilton

Curiosidades Singulares...

Ex-aluno é um dos mais jovens assessores da XP
Não importa a área, tudo o que um singulariano opta por
fazer vira sucesso. O ex-aluno Heitor Maximiano, que concluiu o
Ensino Médio em Santo André no ano passado, é um bom exemplo.
Apaixonado por Economia e por investimentos, ele acaba de ser
contratado pela XP Investimentos. O que deixa a contratação mais
interessante é o fato de ele ser um dos mais jovens assessores de
investimentos do país, aos 18 anos.
Para concorrer ao cargo é preciso ter uma certificação
concedida pela Ancord - Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias, seguida por um exame. Heitor fez a prova com apenas quatro
semanas de preparação.
Na última maratona de vestibulares, ele tentou uma vaga
em Economia na Fundação Getúlio Vargas e garantiu o 14º lugar,
mas a bolsa integral é fornecida até a 10ª colocação. Mesmo com
boa nota no Enem, que daria acesso à outras universidades, ele
optou por esperar mais um ano a fim de tentar novamente uma bolsa
na FGV ou quem sabe uma vaga na USP.

Mestre publica
artigo científico
Recentemente, o professor Flaviston Ferreira Pires (Física) contribuiu com a comunidade
acadêmica com mais um artigo e,
desta vez, o material foi publicado no
Caderno Brasileiro de Ensino de Física, um dos mais importantes da área
no país, sob o tema As questões de
estética e simetria e suas contribuições para o ensino das leis de Newton
na formação inicial de professores de
ciências.
Para ter acesso ao artigo na íntegra, acesse o link e confira:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/
fisica/article/view/73804

Singularianos nos
Jogos Olímpicos de Tóquio
Em julho, terão início os esperados Jogos Olímpicos de Tóquio
2021 e a nossa torcida estará voltada
para alguns singularianos convocados
no Tênis de Mesa e na Natação.
No primeiro esporte estão os
ex-alunos Hugo Calderano e Bruna
Takahashi, que já participaram dos
Jogos Olímpicos Rio 2016. Neste ano,
juntam-se à equipe outro singulariano
com vários títulos, Vitor Ishiy, e a aluna
Giulia Takahashi, que segue para sua
primeira competição olímpica, aos 16
Fernando Vanzella
anos, ao lado da irmã Bruna.
Na Natação, o experiente ex-aluno e técnico do Sesi/SP,
Fernando Vanzella garantiu vaga de dois de seus atletas na competição.

Hugo, Bruna, Vitor Ishiy e Giulia

Solidariedade movimenta
o Singular
Nas últimas semanas, nossa rede de ensino movimentou
toda a comunidade escolar com as campanhas Contra a Fome e Dia
das Mães. A primeira campanha contou com a parceria da Prefeitura
Municipal andreense e, ao todo, foi doada meia tonelada de alimentos, como arroz, feijão, óleo, açúcar, biscoitos, farinha, leite em
pó, dentre outros. Para a entrega, as diretoras Maria Eunice Cardoso
e Débora Comparini, receberam Denise Masselco, coordenadora
do Santo André Solidária.
A tradicional Campanha do Dia das Mães encaminhou diversos itens de higiene para a Instituição Assistencial Casa do Caminho Ananias, a qual abriga atualmente 40 idosas.

Débora Comparini, Denise Masselco e Maria Eunice Cardoso

Professor cumpre o
Desafio 100k
Quem conhece o professor Enzo Marcon Takara
(Matemática) sabe muito bem que além da área de Exatas e do
mercado financeiro, ele também é um amante das corridas e
maratonas. Com a pandemia e os eventos esportivos suspensos, o mestre encontrou
um meio de se manter ativo e participou do Desafio 100k - em 10 dias correu 100 quilômetros.
A prova faz
parte do evento virtual
Correr me mantem vivo, o
qual desafia os participantes a correrem, caminharem ou pedalarem um
total de 100 km, no período de 45 dias após a data
de inscrição.

Localizando Singularianos

A ex-aluna Rosemary Antoniassi fez
cursinho na unidade São Bernardo em 1986 e,
logo em seguida, graduou-se em Pedagogia.
Atuou na prefeitura de São Bernardo
do Campo como assistente técnico-administrativo e depois na empresa Tejofran, como subgerente. Com muito espírito empreendedor, resolveu migrar para um negócio próprio na área
de moda e produção, além da apresentação do
programa Café com Personalidade, na Eco TV
ABC. Atualmente, é vice-presidente do Instituto Pedro II, o qual promove palestras e cursos
sobre empreendedorismo e cidadania para jovens carentes.
A singulariana conta que fez muitas
amizades no cursinho, as quais perduram até os
dias de hoje, além de guardar boas recordações
dos professores, tanto que seu filho Renato
Augusto Antoniassi Battistin também estudou no Singular. “Ele concluiu o Ensino Médio
em 2015 e nos últimos anos vive na França em
busca de novos conhecimentos”.
rosemary.antoniassi

Thiago Fatichi formou-se na
unidade andreense do colégio em 2008 e,
em seguida, reforçou os estudos com o
cursinho a fim de garantir uma vaga no
curso de Jornalismo na Universidade
Metodista de São Paulo.
Desde o início de sua carreira
profissional atuou em importantes instituições, como Volkswagen, setor audiovisual da Prefeitura de Diadema, ESM
Marketing Esportivo (portal do Palmeiras e Allianz Parque), Futpress e Peppery.
De acordo com Thiago, foi no
cursinho que descobriu qual carreira seguir. “Sempre gostei de futebol, mas não
tinha talento para me tornar um jogador,
então pensei que por meio do jornalismo
seria uma forma de ficar próximo do que
amo. A confirmação do meu destino veio
depois de uma aula de redação, quando
escrevi para uma rede social do jornal
LANCE! e meu texto foi publicado na
edição impressa”, conta.
Entre suas lembranças estão o
Desafio Singular e a suspensão por desafiar as regras da escola ao usar camiseta
do Palmeiras.
thiago.fatichi/

Participe do SR! Envie sua história por
meio de mensagem inbox no Facebook
ou pelo e-mail
marli.popolin@singular.com.br

O médico Miguel Rodolpho Benjamin concluiu o Ensino Médio no Singular São
Bernardo em 2009 e ingressou direto no curso
de Medicina na Unifesp – Universidade Federal de São Paulo. Fez residência em Cirurgia
Geral e Urologia e, atualmente, está no programa de Fellowship em Andrologia e Urologia
Reconstrutiva da Unifesp.
O singulariano é cirurgião geral e preceptor de residentes no Hospital Geral de Pirajussara, no Hospital São Paulo e no Centro
Hospitalar Municipal de Santo André, faz parte da equipe de captação de órgãos no Hospital
do Rim e atua como urologista em diversos
serviços de São Paulo.
Ele lembra com carinho das aulas de
Química do professor Raimundo Barbosa e
de Física com o mestre Francisco Bocafoli, o
Chico Boca, além da atenção que ainda recebe
da equipe de professores até hoje. “Fico impressionado com a consideração de alguns professores, que depois de tanto tempo, ainda continuam torcendo pelo nosso sucesso. É muita
gratidão por todos”.
miguel.r.benjamin

