SIGNEWS
Fake News:

ESPORTE
O 1º ano mostra tudo que
está rolando sobre a classificação do campeonato carioca
e te deixa por dentro das novidades sobre os jogadores
da NBA e sobre as lesões dos
jogadores Stephen Curry e
Irving.

Uma nova arma contra a sociedade
O 3º ano foi atrás das “fake news” para mostrar tudo
sobre o termo, difundido a partir de adolescentes na
Macedônia durante as eleições entre Donald Trump
e Hillary Clinton e que, hoje, se tornou uma arma
político-financeira. P.2

NOVIDADES
E HUMOR
O 7º ano conta uma história
para mostrar a importância dos
livros, em comemoração ao Dia
do Livro.
E o 6º ano mostra, com humor,
que está por dentro da política
brasileira.

Turmas do Ensino Fundamental II pararam para assistir o grande show de Dança P.3

PEA - UNESCO

HUMOR E AGENDA

Como Instituição associada à UNESCO, o Colégio
Internacional Signorelli mostra os eventos celebrados
pela UNESCO e promovidos pelos alunos.

A partir de abril: Oficinas de Dança, futsal, queimado, Jiu-Jitsu, Handball, basquete, teatro e alemão.
Abertas ao público - Mais informações na Coordenação do Colégio. P.2e3

O 9º ano traz as notícias sobre as comemorações do
Dia Internacional do Jazz e o Dia Internacional da
Dança, celebrados pela UNESCO e vivenciados no
colégio com apresentações de dança. P.3

ESPORTE
A NBA a liga de basquete
americana esta chegando
nos playoffs que são as finais da liga. Mas dois dos
principais times favoritos
ao título estão sofrendo
com lesões dos seus principais jogadores. P.4

CULTURA
O 2º ano entrevistou o professor e escritor Vinícius
Fernandes e ainda conta todos os eventos culturais
que vem badalando o colégio. P.4
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ATUALIDADES
FAKE NEWS:

UMA NOVA ARMA CONTRA A SOCIEDADE
O termo, difundido a partir de adolescentes na Macedônia durante as eleições entre
Donald Trump e Hillary Clinton, hoje se tornou uma arma político-financeira.
Segundo Craig Silvermann, editor de mídia do site Buzzfeed, os adolescentes teriam disseminadonotícias falsas
om o intuito de ganhar dinheiro facilmente com uma das eleições mais disputadas da história.
por Ana Beatriz Rodrigues, Milena Dias e Vítor Abreu
Fake news são notícias falsas que aparentam ser verdadeiras, diferenciando-se de paródias, piadas ou obras de
ficção. Termo difundido a partir de
adolescentes na Macedônia em 2017,
na cidade de Veles, durante as eleições
presidenciais dos EUA entre o candidato republicano Donald Trump e a
democrata Hillary Clinton. Segundo
Silvermann, descobridor de diversos
sites com notícias tendenciosas, os
adolescentes teriam feito essa divulgação por “cliques” na internet, querendo obter dinheiro rápido e fácil. As
notícias falsas podem ser passadas e
repassadas por qualquer meio de comunicação, seja televisão, internet, rádio, entre outros, sendo mais comum,
atualmente, na internet, onde cada vez
mais pessoas estão “logadas”. Com o

avanço da internet, a sociedade vem
perdendo a capacidade de reflexão e
avaliação das informações, compartilhando ao adotarem uma fake news
como verdade, seja por desconhecimento do assunto ou por conhecerem e, ao compartilhar, acabam por
influenciar mais pessoas. As notícias
falsas são publicadas com o intuito
de prejudicar ou até mesmo enaltecer
alguma questão, seja essa política, social, pessoal, ideológica, econômica e
etc. Com a ajuda da Polícia Federal,
do Exército, da Agência Brasileira de
Inteligência e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) montou um grupo de trabalho
que tem como principal intuito combater a propagação das notícias falsas.

O objetivo é montar um projeto de
leis específicas que visam promover a
segurança dos alvos. Contudo, a participação das Forças Armadas nesse projeto ainda preocupa a sociedade, que
vê como a possibilidade de restringir
a liberdade individual dada a mesma.
Existem empresas específicas que trabalham para investigar e tirar do ar
as fake news. Contudo, mesmo com
todo o trabalho feito por essas empresas e com a criminalização, ainda não
é fácil identificar o autor e puni-lo,
já que o caso se torna cada vez maior
conforme é compartilhado. O combate total às fake news somente será
realizado com a colaboração de todos,
que devem estudar e conhecer as informações antes de compartilhá-las.

HUMOR E AGENDA

Ilustração: Ana Clara Linhares

(Texto: Matheus Fernandes/Ilustração: Ana Clara Linhares)

OFICINAS
ABERTAS AO PÚBLICO
ABERTAS AO PÚBLIC
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OFICINAS DE DANÇA, FUTSAL, QUEIMADO, JIU-JITSU,
HANDBALL, BASQUETE, TEATRO E ALEMÃO
Mais Informações na Coordenação do Colégio

PEA-UNESCO
O DIA INTERNACIONAL DO JAZZ
O Dia Internacional do Jazz é comemorado em 30 de abril (no caso da
música) e, em 29 de abril, comemora-se o Dia Internacional da Dança.
O Dia Internacional do Jazz é uma
data que foi criada pela UNESCO
em 2012. Para entendermos melhor o
Jazz, vamos ver um pouco da história
dele (tanto na parte da música, quanto na parte da dança).
A dança Jazz é uma forma de expressão
pessoal criada e sustentada pelo improviso, surgiu nos Estados Unidos no
final do século passado e nasceu diretamente da cultura negra. Nos navios
negreiros vindos da África, os negros,
que não estavam cansados ou doentes,
viam-se obrigados a dançar para manter a saúde. Dançavam de acordo com
as informações que tinham da cultura
europeia e misturavam com as danças
que conheciam, utilizando os instrumentos de sua cultura. Dessa forma,

por Isadora Capute e Mariana Motta
originou-se o estilo de dança Jazz.
O tráfico de escravos no Atlântico
trouxe aproximadamente meio milhão de africanos aos Estados Unidos,
em grande quantidade para os estados
do sul. Grande parte dos escravos vieram do oeste da África e trouxeram
fortes tradições da música tribal. Em
1774, um visitante que os viu, dançando ao som do banjo de 4 cordas e
cantando, descreveu como “a música
maluca”, satirizando. Um tempo depois, e com as raízes na cultura africana e nessa “música maluca”, surgiu o
estilo musical Jazz.
Na última quarta-feira, dia 3 de abril de
2018, o Colégio Internacional Signorelli abriu as portas para a turma de Jazz
da Professora Daniela Marcondes para (Street Dance), Dança Contemporâcomemorarmos o Dia Internacional do nea e Dança Moderna.
Jazz e o dia Internacional da Dança.
“Eu dou aula há mais ou
Na apresentação, tivemos 4 tipos
menos 30 anos”
de dança: Sapateado, Dança de Rua
Disse a Professora Daniela

A dança nos ajuda no foco, na disciplina,
no aprendizado e na responsabilidade
Afirmou o grupo de Jazz.
Ao perguntarmos ao grupo o que elas diriam para as pessoas que querem começar a dançar elas disseram: “Se joga! Vai lá e dança!”
Em média, as meninas começaram a dançar com cerca de 4 a 8 anos.
Disseram, também, que entraram por hobbie e porque amavam dançar desde pequenas. As meninas foram super animadas nas respostas e
a entrevista foi maravilhosa! Gostaríamos de agradecer à professora Daniela e as meninas: Camila, Cassiana, Audhrey (que, inclusive, era sua
1° apresentação) e Letícia por tirarem alguns minutinhos de seu tempo
para conversar conosco e por responder às nossas perguntas com carinho.

ACONTECEU NA SIGNORELLI

(Letícia, Cassiana, Audhrey e Camila)

X FEIRA DO LIVRO

Centenário Nelson Mandela
Palestras, oficinas, apresentações de
dança, venda de livros e o nosso famoso troca-troca na Biblioteca.
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CULTURA E ESPORTE
por Vinicius Andrade, Maria Eduarda
Ferreira, Carine Linhares,
Isabela Dalcanale e Karen de Souza
O Dia do Livro, comemorado dia 23
de abril, não podia passar em branco
por aqui e o colégio tem o prestígio de
contar com o conhecimento do nosso
professor Vinícius Andrade, que além
de ministrar aulas de Literatura e Inglês, compartilha e incentiva a todos
nós a mergulharmos no mundo literário.
Autor de três livros, cedeu um pouco do seu tempo para contar parte de
sua experiência no último lançamento
de seu livro: Sociedades Retrógradas.
Veja a entrevista.
Como você se reconheceu escrevendo
“distopias”?
Quando me deparei com o tipo de história que eu estava criando, eu percebi
que eu estava inconscientemente já escrevendo um livro do gênero. Não foi
planejado. Simplesmente aconteceu.
Quando e como você tomou a decisão de escrever o seu primeiro livro?
Ainda quando criança. Mas a questão
só foi amadurecida conforme eu fui ficando adulto. O próprio livro O Anjo
da Luz começou a ser escrito no período de transição da minha adolescência para a fase adulta. É interessante
ver que essa transição acabou ficando
expressa nesse primeiro livro da série,

ESPORTE
por Ian Torres, João Victor Bertholdo
e Maurício Regis
A NBA a liga de basquete americana
esta chegando nos playoffs que são as
finais da liga. Mas dois dos principais
times favoritos ao título estão sofrendo com lesões dos seus principais jogadores.
O Golden State Warrior o atual campeão perdeu Stphen Curry principal
jogador da equipe, sentiu uma torção
no tornozelo direito e precisou sair de
quadra.
O lance em questão aconteceu logo
nos primeiros minutos de partida, o
armador tentou realizar uma bandeja.
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em que é possível detectar a evolução
do amadurecimento da sua história da
maneira maneira como ela vai sendo
contada. O livro começa de uma forma e termina de outra completamente
diferente.
Você acredita que o seu livro pode
atingir que público?
O mesmo público de Jogos Vorazes, Divergente, V de Vingança, 3% etc. Ou
seja, o público jovem e politizado.
O que você gostaria de passar para as
pessoas através do seu livro?
Gosto de passar reflexões acerca do
nosso momento presente. Há muitos
fenômenos acontecendo e que não
estamos nos dando conta; alguns, são
irrelevantes, mas outros são extremamente perigosos do ponto de vista político e intelectual.
Por que você decidiu escrever tendo
tantas opções de carreira?
Na verdade, decidi escrever como profissão primeira. Mas, como as artes e a
literatura não são valorizadas, resolvi
adotar como um hobby. Faço por diversão e compromisso pessoal.
O que ou quem te inspirou a escrever
“Sociedade Retrógrada”?
Uma conversa que tive com uma grande amiga colombiana acerca da Monsanto. Nessa conversa, falamos sobre
as super sementes, sobre a produção
No entanto, na hora de
retornar ao chão, o jogador pisou em falso na
quadra no momento da
queda e sentiu a lesão.
Por já ter reclamado de
dores no local em outros momentos da temporada, a preocupação
sobre o tornozelo do
jogador cresce dentro
da equipe.
E o outro jogador e Kryie Irving do
Boston Celtic, Irving sentiu dores
no joelho esquerdo e foi afastado
das quadras, mas depois de exames
foi confirmado que o armador estará fora dos playoffs. Ele fará uma
cirurgia, o procedimento será pouco

mundial de alimentos e sobre sua ligação com o câncer. Lembro que falamos também sobre tudo aquilo que
era e não era natural ou próprio do ser
humano. Daí então surgiu a ideia do
livro, juntando-a à ideia das tribos que
já haviam sido citadas no livro O Anjo
da Luz.
Quanto tempo você levou para terminar o livro?
O primeiro, levei 4 anos. O segundo,
4 meses.
Para você que curte esses filmes de ficção científica e ainda por cima é um
Potterhead, também nessa livraria, dia
29/04, às 14 horas, acontecerá o Evento “Um dia em Hogwarts”. Vista sua
fantasia e concorra a muitos prêmios.
Ficou curioso e gostaria de ter uma
visão diferenciada sobre histórias que
viraram filmes e que você não cansa de
ver, acesse o blog: No meu mundo. O
professor Vinícius escreve para ele semanalmente e vai deixar você por dentro de tudo.
invasivo, e será feito para
aliviar a dor no joelho.
O histórico de Irving tem
uma cirurgia no joelho.
Em junho de 2015, fraturou o joelho no primeiro
jogo da final contra o Golden State Warriors. Na
época, jogava pelo Cleveland Cavaliers.
Nesta temporada, o jogador está
com 24 pontos de média por
partida, além de cinco assistências e um roubo de bola. Os Celtics estão em segundo na Conferência Leste, com 48 vitórias e
23 derrotas, atrás apenas do Toronto Raptors.

