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SIGNEWS

A visão do conflito,que vem causando grande impacto no mundo, por uma aluna do Sig.

Ilustração - Isadora Viana (901)
Ilustração - Sofia Magalhães (601) 
Poetize-se - Letícia Cyllio (1201) 
Se liga no mundo - Catharina Medeiros (1201) 
Viagem no tempo - Maria Izabel Soares (1201) 
Assistente Administrativo: Rafael Xavier

EVENTOS

Aqui, você fica por dentro de tudo que acontece no Sig durante os bimestres. 

PEA - UNESCO
Como instituição associada à 
UNESCO, o Colégio Internacional 
Signorelli mostra os eventos cele-
brados pela UNESCO e promovidos 
pelos alunos.Comemoração pelo dia 
internacional da menina e da mulher 
na ciência.
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Se Liga No Mundo:
O conflito venezuelano.

ANIVERSÁRIO 

HISTÓRICO

A aluna Maria Izabel Soares, do 2° ano, foi 
atrás dos detalhes da vida de um homem 
que mudou a história.

RESPIRE VERDE

Pós-Carnaval: O Glitter e suas 
consequências no meio ambiente.

CRÍTICAS EM 
DESENHOS
As alunas das turmas 601 e 901
expressam através de ilustrações 
suas críticas à sociedade.

POETIZE-SE

A cada edição, um poema diferente, de-
monstrando as emoções de uma aluna do 
2° ano.
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ANIVERSÁRIO DE 10 ANOS DO COLÉGIO 
INTERNACIONAL SIGNORELLI

O colégio passou por várias etapas 
até chegar onde está e nos orgu-
lhamos muito de fazer parte dessa 
história, que esse ano (2019) faz 10 
anos. Nosso colégio é uma institui-
ção que se preocupa muito com o 
bem-estar dos alunos, procura sem-
pre deixar as aulas bem dinâmicas 
para que desperte o nosso interesse 
em estudar. Além disso, tem as pes-
soas que batalham para que o colé-
gio sempre vá para a frente. 
Enfim... vamos falar da nossa festa 
de comemoração dos seus 10 anos... 
Na volta às aulas, depois do carna-
val, já chegamos em clima de festa. 
No horário do nosso recreio, tive-
mos a festa em comemoração pelos 
10 anos do Sig, em que tivemos o 
imenso prazer de receber todos os 
envolvidos na história do colégio em 

A PEA-UNESCO costuma destacar 
dias importantes durante seus pro-
jetos e temos como exemplos recen-
tes o Dia Internacional das Mulheres 
e Meninas na Ciência e o Dia Inter-
nacional da Língua Materna.
O Dia Internacional das Mulheres 
e Meninas na Ciência, celebrado 
no dia 11 de fevereiro, tem como 
principal objetivo celebrar os feitos 
das talentosas cientistas para enco-
rajar futuras gerações que queiram 
participar da carreira científica. O 
projeto é liderado pela ONU e pela 
UNESCO, em colaboração com ins-
tituições e parceiros da sociedade 
civil, que promovem o acesso e par-
ticipação das mulheres e meninas na 
Ciência.
E para comemorar esse dia de con-
quista, alunos do 6° e 9° ano pesqui-

Por Helena Berquó e Victória Teixeira (Turma 801)

Por Ana Clara Linhares (Turma 901)

seus 10 anos, como nossos queridos 
diretores, que já trabalharam na ins-
tituição durante todos esses anos, e 
claro a presença do nosso querido 
professor Hércules, o presidente da 
nossa instituição. Depois de várias 
declarações, seguimos com o nosso 
tão esperado parabéns e com um 
lanche delicioso para celebrarmos 
essa data tão importante juntos.

POETIZE-SE
PEA-UNESCO
COMEMORAÇÃO PELO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
E DA MENINA NA CIÊNCIA E DIA INTERNACIONAL DA 
LÍNGUA MATERNA.

saram nomes de talentosas mulheres 
e meninas que fizeram uma grande 
diferença na ciência, como exemplo 
Gertrude Elion, Marie Curie, Peggy 
Whitson, dentre outras.
Outra data muito importante é o Dia 
Internacional da Língua Materna, 
celebrado em 21 de fevereiro, que 
tem sua origem no Movimento da 
Língua e foi criado pela UNESCO, 
sendo reconhecido pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas. Tal dia 
tem o objetivo de promover a diver-
sidade linguística e cultural entre 
diferentes nações, sendo convida-
dos países membros da UNESCO e 
suas matrizes para refletirem sobre 
o assunto.

ACONTECEU 
NO CISIG
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RESPIR E VERDE
O IMPACTO DO GLITTER NO
MEIO AMBIENTE

Você já pensou como pequenas ati-
tudes suas podem impactar muito 
no meio ambiente?
O glitter, que parece tão inofensivo, 
pode ter um impacto ambiental 
gigantesco, principalmente nos oceanos.

Por Luciana Ribeiro (Turma 601)

Por Letícia Cyllio (Turma 1201)

 

POETIZE-SE

Dias nublados 
De frio e de chuva 
A vontade de levantar 
Ainda é nenhuma

Presa na cama 
Na mente vazia 
Cheia de paranóias 
E o corpo morto da fadiga 

E a mente pensa 
Para, reflete
Esvazia, enche 
E eu pergunto a Machado

Defunta poeta 
Ou poeta defunta? 
Escrevendo linhas póstumas 
Que vem de uma mente fúnebre

Mas, ninguém pergunta se tô bem
E eu sigo sorrindo 
Afirmando com a cabeça 
O que o coração nega aflito

Os micro plásticos, grupo no qual 
o glitter se encaixa, são partículas 
com menos de 5mm de diâmetro e 
que não são filtradas nos nossos sis-
temas de esgotos. Dessa forma, elas 
acabam tendo, como destino final, o oceano.

Esses materiais acabam matando 
milhões de animais todos os anos e 
ainda nos afetam ao chegarem em 
nossas mesas, especialmente para 
aqueles que consomem peixes e ou-
tros animais provenientes do mar.

Por que eu vi
Tinha vários pra apontar 
Meus erros tolos e infantis 
Mas no fim do dia, eu não vi 

Já não tinha mais ninguém ali 
E ninguém havia perguntado 
Como tinha sido o meu dia 
E se eu tava bem de fato 

Mas, o fato é que eu mal existo
Me encaixo em vidas apertadas 
De pessoas corridas 
Mal as vejo no dia a dia 

Digo que tô bem
Mas preciso de ajuda 
Vocês me lêem
Mas ninguém me escuta 

As linhas gritam mais que eu 
Mas, ninguém se ofereceu
E eu engoli o choro 
E fui sozinha buscar ajuda

Mas tudo bem
Se perguntarem, eu vou dizer
Que é difícil enxergar o próximo
Quando mal se enxerga a você

E acho que ninguém se viu
Ou talvez, se enxergou demais
E esqueceu de olhar o espelho ao lado 
Pra ver se o outro ainda tava lá 

Morreu um poeta 
E ninguém viu
Outro dia foi um amigo meu
Amanhã, talvez seja eu 

Mas tô sem hora pra voltar 
Sem rota pra fuga 
Eu vou permanecer
Com os olhos a tremer 
Pra não chorar. 

Ilustração: Isadora Viana (Turma 901)
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Muitos acreditam que a crise ocorri-
da na Venezuela não acomete o nos-
so país. Mas, será que é isso mesmo?
Antes de começarmos a pensar so-
bre a influência que tal ocorrido tem 
no Brasil, precisamos entender o 
que ele é. Segundo Rodrigo Salga-
do, professor de história do Ensino 
Médio do Colégio Internacional Sig-
norelli, “A crise Venezuelana é o re-
sultado da adição de alguns eventos 
que já vinham ocorrendo no país.”  
Pois bem, é exatamente isso.
A Venezuela vem sofrendo uma 
grave crise econômica e política há 
cerca de 4 anos; a primeira gerou a 
segunda. Nicolás Maduro é o presi-
dente do país, reeleito em maio de 
2018 e chegou ao poder após a mor-
te de Hugo Chávez – que colocou o 
país no mapa geopolítico mundial – 
e sofreu grande resistência e oposi-

Nos anos 60, os negros estavam so-
frendo uma grande opressão nos 
EUA. O Estado estava violando os 
direitos civis dos cidadãos negros, 
tolerando a existência de leis que 
promoviam a segregação racial, 
agindo de forma oposta ao que se 
espera do Estado, criar e implemen-
tar leis que garantam o exercício dos 
direitos civis por todos os cidadãos. 
Por este motivo, começou o movi-
mento dos direitos civis dos negros 
nos Estados Unidos, que se intensi-
ficou entre 1954 e 1968. Durante esse 
movimento, surgiu a figura de um 
líder, Martin Luther King.
Algo que contribuiu para que o re-
verendo Martin Luther King entras-
se para a história mundial foi um 
discurso que ele proferiu no dia 28 
agosto de 1963 e que se tornou co-
nhecido pelo uso da expressão “I 
have a dream”. Durante esse discur-
so, ele disse: “Eu tenho um sonho, 
que um dia essa nação levantar-se-á 
e viverá o verdadeiro significado da 
sua crença: consideramos estas ver-
dades como auto-evidentes que to-
dos os homens são criados iguais.”

ção desde seu primeiro mandato.
 O processo de falência do Estado 
Venezuelano vem desde 2016, com 
desvalorizações brutas da moeda e 
quebra do mercado interno. E, em 
agosto de 2017, Maduro declara a 
falência do país. A Venezuela que-
bra oficialmente e leva, consequen-
temente, miséria e fome à população 
local. A partir disso, a oposição se in-
tensifica contra o presidente. Usando 
da situação econômica como motivo 
para pedir sua abdicação à presidên-
cia, além do fato de que a autoridade 
maior do país ter atitudes altamente 
ditatoriais.
O Brasil entra na situação a partir do 
que tem fronteiras fechadas com o 
país citado. As ajudas brasileiras fo-
ram enviadas ao território, mas, rapi-
damente, reprimidas pelo exército de 
Nicolás, juntamente os suprimentos 

enviados por outras nações, causan-
do assim, grande tensão entre os paí-
ses sul-americanos.
Sendo assim, os olhos do mundo es-
tão voltados para o continente ame-
ricano em tensão e temendo constan-
temente que a crise citada seja um 
estopim para uma suposta Terceira 
Guerra Mundial, da mesma forma 
que Alsácia-Lorena foi gatilho para a 
1° Grande Guerra.

E VOCÊ, JÁ PENSOU SOBRE ISSO?  

SE LIGA NO MUNDO...
O CONFLITO VENEZUELANO PELA VISÃO DE UMA 
ALUNA DO SIG.

HISTÓRIA – VIAGEM NO TEMPO 
MARTIN LUTHER KING
Por Maria Izabel Soares de Lima (Turma 1201)

Tomar posição contra a classe domi-
nante em defesa da minoria oprimi-
da envolve riscos e exige coragem. 
No dia 15 de janeiro de 2019, ele faria 
90 anos de idade. No entanto, Mar-
tin Luther King foi assassinado em 4 
de abril de 1968, fazendo-se assim 50 
anos de sua morte. Podemos consta-
tar que, após todo esse tempo, esse 
perigo não acabou. Recentemente, a 
vereadora Marielle Franco também 
foi assassinada e, ao que tudo indica, 
por conta de sua luta em defesa dos 
direitos civis dos negros e dos mo-
radores de comunidades pobres da 
cidade do Rio de Janeiro.
A coragem e o exemplo dessas pes-
soas motivam outros a defenderem a 
causa dos direitos civis. Por exemplo, 
os autores das HQs da Marvel, Stan 
Lee e Jack Kirby, viram o esforço que 
ele fazia pela luta da igualdade de di-
reitos civis e tiveram, assim, a inspi-
ração para o personagem do Profes-
sor Xavier, o líder dos mutantes que, 
assim como Martin Luther King, lu-
tava de maneira pacífica pelo direitos 
dos mutantes contra as agressões das 
pessoas “normais” -  uma metáfora 

da perseguição sofrida pelos negros 
e outras minorias.
Portanto, uma vez que na aula de 
sociologia em 25 de fevereiro, apren-
demos quais são os direitos civis dos 
indivíduos, que foram desenvolvi-
dos através das ideias promovidas 
por autores contratualistas (como 
Thomas Hobbes, John Locke e Jean-
-Jacques Rousseau) e das ideias con-
tidas na Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão (documento 
da Revolução Francesa), é também 
importante relembrar que esses di-
reitos somente se tornaram efetivos 
por conta da ações de homens e mu-
lheres de coragem que, como Martin 
Luther King, lutaram contra o Estado 
e contra as classes dominantes pela 
igualdade entre as diferentes etnias 
e pelo reconhecimento de que todas 
as pessoas precisam ser respeitadas 
em sua individualidade. Cabe a cada 
um de nós contribuir para o fortaleci-
mento da luta pacífica em defesa dos 
direitos civis, pois, como disse Mar-
tin Luther King, “Sempre é hora de 
fazer o que é certo”.

Por Catharina Medeiros (Turma 1201)


