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Amizade sem chateação
Piadas 

Top10 • os livros iNfANtis mais lidos do mês          

Curiosidades  

VoCê é uM  
boM ANfitrião? 

teste  

Jornal para o  
SiStema eStadual  
de BiBliotecas 
Públicas (sisEb)
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os liVRos infantis MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • abril 2012

Cinderela
Cada livro desta coleção  
traz um conto clássico  
famoso, representado  
pelas personagens  
da Turma da Mônica.

1
 25 anos do Menino  
 Maluquinho 
  História em quadrinhos 

inédita com 25 ilustrações  
de grandes artistas 
convidados, que adaptaram  
os personagens de Ziraldo.

 a pequena sereia  
  Cada livro desta coleção 

traz um conto clássico 
famoso, representado  
pelos personagens da  
Turma da Mônica.

 blog da Mila  
  As ilustrações ganham  

vida para dividir com  
os amigos da internet  
o amor de Mila pelos  
bichos.

 a bela adorMecida 
  Cada livro desta coleção  

traz um conto clássico  
famoso, representado  
pelos personagens da  
Turma da Mônica.

 365 pinguins   
  Na manhã do dia 1º de  

janeiro, a campainha toca  
na casa de Amanda e Téo.  
Era um motoqueiro  
trazendo uma  
encomenda.

 curta o Menino  
 Maluquinho vol. 3  
  O Menino Maluquinho e 

toda a sua turma em incríveis 
aventuras de uma página. 
São 60 historinhas bem-
humoradas.

 a daMa e o vagabundo 
  Dama tem um lindo lar, mas 

quando seus donos viajam  
e Tia Sara vem para cuidar  
da casa, ela passa por  
muitos problemas!

 as trigêMeas e  
 chapeuzinho  
 verMelho 
  As sobrinhas da Bruxa Onilda 

são trigêmeas muito sapecas, 
que adoram entrar nas  
histórias infantis dos outros.

 a casa sonolenta 
  Era uma casa sonolenta,  

onde todos viviam dormindo. 
Quem diria que uma simples 
pulguinha saltitante...

Velhinho maluquinho
O autor que mais apareceu nas listas dos Top 10 aí 

ao lado é o mineiro Ziraldo, criador, faz 25 anos, do 
Menino Maluquinho.

Ziraldo é artista desde pequeno. Gostava de 
desenhar e de ler, principalmente Monteiro Lobato,  
o primeiro grande autor brasileiro para o público 
infantojuvenil.

A obra de Ziraldo, ao longo da vida, sempre teve  
o tom do humor. Até seu nome é engraçado: veio  
da combinação dos nomes de sua mãe, Zizinha,  
com o de seu pai, Geraldo.

Ziraldo Alves Pinto nasceu em Caratinga,  
em 24 de outubro de 1932. O cara vai fazer 80 anos!

Seu primeiro livro infantil, flicts, conta a história  
de uma cor que não encontrava seu lugar no mundo. 
Depois criou, entre outros, turma do pererê,  
o Bichinho da Maçã, o Joelho Juvenal,  
Jeremias, o Bom, e Menino Maluquinho.

Procure os livros do Ziraldo na sua biblioteca. 
Velhinho maluquinho.
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escreva para o jornal, critique, opine, 
solicite, dê sugestões. o jornal é seu!  
espalhafatos@spleituras.org  
a biblioteca é sua!  
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Veja dicas para eVitar brincadeiras  
que podem chatear seus colegas.

»  Observe as reações das pessoas e não continue  
com uma brincadeira se ela não estiver agradando. 

»  Nunca faça um blog ou site para falar sobre os outros. 
»  Quando estiver em um bate-papo on-line, não fale  

sobre colegas que não estão participando da conversa.
 »  Se escutar a turma falando mal de um amigo,  

não espalhe a fofoca. 
»  Se um amigo não gostou de uma brincadeira ou ficou  

bravo com algo que você disse, peça desculpas e não repita  
a gracinha. A insistência só vai deixá-lo mais chateado.

»  Ao perceber que um de seus amigos está fazendo piadas 
irritantes com um colega, não dê risada. Coloque-se no lugar  
do colega, entre em ação e peça a ele que pare com a bobeira.

»  Evite publicar na internet fotos suas e de sua família. 
»  Se alguém fizer piadas ou brincadeiras chatas, antes 

de ficar nervoso, peça que parem. Deixe claro que não 
está se sentindo bem com a situação. 

»  Não se isole. Procure na turma pessoas legais e com 
quem consiga brincar sem ficar chateado. 

»  Não revide as gozações e lembre-se de que não é legal 
fazer com os outros o que você não gostaria de que 
fizessem com você. 

»  Se tiver com dificuldade para se livrar de brincadeiras, 
conte o que acontece aos seus pais, professores ou a 
um adulto em quem você confie. Eles saberão ajudá-lo 
a resolver essa encrenca.

cuidado coM as piadas e Brincadeiras  
que você faz coM seus aMigos 

• TexTo: maria carolina cristianini

AMizAde
ChAteAção

seM

se ligue! Não ligue!
confira algumas sugestões para  
se liVrar de gracinhas sem graça.
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Por que a Comida foi Presa?
Porque ela matou a fome.

o que é que nunCa Passa,  
mas está semPre à frente?
O futuro. 

o que é, o que é: quando está de 
Pé, está deitado. e quando está 
deitado, está de Pé?  O pé!

o que é que tem CaPa, mas  
não Pode sair  na Chuva? 
O livro. 

o que o número 1 falou Para  
o número 10?
Passa a bola, fominha! 

o que é que se esConde debaixo  
do taPete de um hosPíCio?
Um doido varrido. 

PiAdAs

Por que A  líNguA  
fiCA ásPerA quANdo 
bebeMos águA queNte?
a temperatura alta agride 
a mucosa que protege a 
superfície da língua e causa 
uma queimadura. a região 
fica irritada e surge uma 
sensação esquisita que faz 
parecer que a língua está 
áspera. o mesmo pode 
acontecer com o céu da 
boca e as bochechas.

                           o beijA-flor dobrA A líNguA  
                           PArA PegAr o NéCtAr dAs flores?
Na hora de se alimentar, a língua dessa ave funciona  
como um canudinho, que ele usa para sugar o néctar.

     VoCê  
sAbiA que... 

queM Criou o Correio?  
os antigos gregos e romanos já enviavam 
mensageiros de um lugar para o outro  
e, na pérsia, no ano 500 antes de cristo, existiam 
profissionais que viajavam a cavalo levando 
recados. mas o primeiro sistema organizado de 
mensagens surgiu em 1653, na frança. no brasil, 
a primeira carta foi enviada por pero Vaz de 
caminha ao rei de portugal, em 1500, porém,  
só no final do século 18 surgiu um sistema de 
correspondência entre os dois países.
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Por que o  
leão teM jubA? 
a juba é importante porque 
faz o leão adulto parecer 
maior e mais poderoso. isso 
serve para impressionar 
machos menores, evitando 
que eles tentem  atacá-lo e  
ajuda a conquistar fêmeas, 
que procuram machos mais 
saudáveis para namorar. 
geralmente, o macho que 
lidera o grupo é o que tem 
a juba maior. além disso, 
em caso de briga com 
outro leão, a juba protege 
o pescoço, uma região 
delicada do corpo do animal.



e aí?

1.    Quando um amigo 
dorme em sua casa, você:

a.   acorda bem tarde.
b.   Tira ele da cama  

cedo para brincar.
c.    Combina com ele 

a hora de acordar.

2.    Seus pais preparam um 
lanche caprichado para 
seus colegas. Qual a sua 
reação?

a.   Fica com ciúme.
b.   reclama que só fazem 

isso quando tem visita.
c.   acha legal e aproveita.

3.    Um colega vem à
  sua casa, mas você quer 

brincar de uma coisa e 
ele de outra, então:

a.    Você decide, porque  
é o dono da casa.

b.   Tiram na sorte.
c.    Brincam um pouco  

de cada coisa.

4.    Se um amigo vai
  dormir no seu quarto,  

ele chega e encontra:
a.   Brinquedos fora do lugar.
b.   Tudo bem arrumado.
c.   Uma verdadeira bagunça.

5.    Seu amigo viaja para a 
praia com sua família.  
Na hora do banho, você:

a.   Deixa ele ir primeiro.
b.   Entra e sai do banho 

rapidinho. 
c.   Corre para ir primeiro.

6.    Seus primos vêm passar 
uns dias em sua casa. 
Quando eles chegam, você: 

a.   ajuda a recebê-los.
b.   Sai de fininho para 

escapar da confusão.
c.   ajuda seus pais  

a planejar tudo. 

se marCou mais A
Puxa, você é um ótimo 
anfitrião! Colabora com as 
tarefas de casa e faz de tudo 
para que o visitante fique 
à vontade. Seus amigos e 
primos devem adorar visitar 
sua casa. Só não esqueça de 
se divertir!

se marCou mais b
Você quer que a turma se 
divirta na sua casa, mas deixa 
as visitas de lado ou quer que 
tudo seja do seu jeito? Procure 
ser mais cuidadoso e converse 
mais com os amigos para 
tomar as desisões em grupo.

se marCou mais C
Parece que nem sempre 
sabe como receber bem seus 
amigos na sua casa. Talvez por 
ser um pouco distraído, acabe 
deixando o visitante de lado. 
Procure ser mais gentil, assim, 
vocês se divertem mais.
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descuBra se você  
é uM BoM anfitrião.

• TexTo: noêmia lopes

7.    No meio de um jogo  
com um colega, você 
lembra de seu programa 
de TV preferido e:

a.   Corre para ligar a TV. 
a.   pergunta se ele quer 

assistir com você.
a.   Continua brincando, mas 

de olho na TV. 

8.     Seu melhor amigo vem 
jantar com sua família, e 
seus pais resolvem pedir 
uma pizza. Você:

a.   Mostra a seu amigo os 
sabores de que você gosta.

b.   propõe que cada  
um escolha um sabor.

c.   Só pensa em pedir  
seu sabor preferido.

9.    O que você faz ao chegar 
em casa com a turma 
depois de uma gincana?

a.   Sugere um suco geladinho.
b.  Cai no sofá.
c.   Mostra onde fica  

a cozinha, caso alguém 
queira água.

10.    Sem querer, no meio de 
uma brincadeira, seu amigo 
quebra o abajur. Você:

a.    Não leva a mal, essas  
coisas acontecem.

a.   Nunca mais o convida  
para brincar na sua 
casa, pois ele é muito 
desastrado.

a.   Fica um pouco chateado, 
mas sabe que ele não  
fez por querer.

 
11.    A turma de seu irmão
  menor chega à sua  

casa e você:
a.   Brinca com eles.
a.  Fica no seu quarto.
a.   pede que não façam  

muito barulho.
 

VisitAs
eM CAsA
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FUTEBOLOS MASCOTES  
MAIS BIZARROS  

DO MUNDO

Ano 1 - Nº 3 - Maio 2012

Onde vivem os livros
Top10 • os livros jUvENIS mais lidos do mês

Contando
ninguém acredita

Jornal para o  
SiStema eStadual  
de BiBliotecas 
Públicas (SiSEB)

:

FATOS
ESpALhA



 MeMórias PóstuMas  
 de Brás CuBas 
  o romance tem como narrador 

um defunto, que procura 
recontar a própria vida,  
do fim para o começo.

 Fallen, vOl. 3: PaixãO 
  o amor de Luce por Daniel é 

mais forte do que tudo, exceto, 
talvez, pela necessidade de 
saber mais sobre a maldição 
que atormenta suas vidas.

 Fallen, vOl. 1  
  atraída por Daniel, Luce  

quer descobrir qual é o  
segredo que ele precisa tanto 
esconder - uma verdade que 
poderia matá-la.

 a MaldiçãO dO titã  
  Um chamado do amigo 

Grover deixa percy a postos 
para mais uma missão: dois 
novos meios-sangues foram 
encontrados.

 Beijada POr uM anjO,  
 vOl. 2:  a FOrça dO aMOr 
  Tristan Carruthers conta com  

a ajuda de Lacey, para aprender 
a tocar nas pessoas, canalizar 
energia e voltar ao passado. 

 CaPitães da areia 
  a história da vida urbana de 

meninos pobres e infratores 
que moram num trapiche 
abandonado no areal do  
cais de Salvador.

 Beijada POr uM  
 anjO, vOl. 1
  Ivy e Tristan foram feitos um 

para o outro. Eles discordavam 
apenas em um ponto - Tristan 
nunca acreditou em anjos.

 Beijada POr uM anjO,  
 vOl. 4: destinOs CruzadOs 
  Um ano se passou desde  

que o namorado de Ivy, Tristan, 
morreu. Depois disso, ambos 
seguiram em frente.

TOp 10

OS LIVROS juvEniS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • abril 2012

TIL 
Til é o apelido de Berta,  
moça “pequena, esbelta,  
ligeira, buliçosa” que se  
envolve nas mais intricadas 
tramas, sempre buscando  
ajudar os que precisam.

 diáriOs dO vaMPirO  
 - anOiteCer 
  Elena Gilbert se sacrificou  

para salvar Stefan e Damon 
Salvatore - ambos vampiros  
e apaixonados por ela.

VeLhInhO danadInhO
O autor e ilustrador do livro da matéria principal 

deste lado juvenil do Espalhafatos – “Onde vivem  
os livros” - é Maurice Sendak, norte-americano, nascido 
em 10 de junho de 1928 e falecido em 8 de maio  
de 2012. Morreu outro dia, velhinho, aos 83 anos.

Sua principal obra, Onde vivem os monstros,  
virou até filme.

Maurice Sendak não gostava de dar autógrafos nos 
lançamentos de seus livros. Não suportava a ideia de pais 
arrastando crianças por horas em uma fila “apenas para 
ver um velhinho de óculos”. Ele vivia dizendo: “As crianças 
procuram o que gostam. Elas não são caçadoras de 
estrelas. É por isso que eu gosto tanto delas”.

Vale a pena ler o livro (tem aí na sua biblioteca?)  
ou assistir ao filme.

O autor não cursou nenhuma faculdade. Passou  
por vários empregos até começar a trabalhar em  
uma loja de brinquedos. Seu sonho de infância  
sempre foi ser ilustrador. Conseguiu o que queria.

Velhinho danadinho.

Editor: Leonel Prata (MT 11.708-SP); Designer: Luciana Fernandes. 
Colaboradores: Michele Iacocca (quadrinhos), Denise Trolezi (texto) e Beatriz 
Cerqueira (arte). Conteúdo: Editora Abril (revistas Recreio e  Mundo Estranho).
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O aUTOR e ILUSTRadOR de LIVROS InFanTIS 
MaURICe SendaK MORReU ReCenTeMenTe 
AOS 83 ANOS  • TexTo: marina motomura

Élivro de criança. e é mais ou menos verdade. Verdade por-
que o livro foi escrito em 1963, para crianças – trata da 
luta por liberdade de um garoto bagunceiro, Max. Mentira 

porque o livro é um sucesso entre jovens e adultos. Onde Vivem 
os Monstros é o livro preferido do presidente americano, Barack 
Obama. a obra já é considerada um clássico e virou um belo filme, 
com o mesmo título, lançado em 2009, mistura de animação 
com personagens reais, que tem agradado a todos os públicos.

LIvROS
ONDE vIvEM OS

E quando ele chegou 
aonde vivem os monstros 
eles rugiram seus terríveis 
rugidos e arreganharam 
seus terríveis dentes e 
reviraram seus terríveis 
olhos e mostraram suas 
terríveis garras até que Max 
disse “quietos!” e amansou 
todos eles com o truque 
mágico de olhar nos olhos 
amarelos deles sem piscar 
nem uma vez e eles ficaram 
com medo e disseram que 
mais monstruoso do que ele 
não havia e o fizeram rei de 
todos os monstros.

LEIA UM TREChO
DO LIvRO

ONDE VIVEM  
OS MONSTROS
Autor Maurice 

Sendak. Editora  
Cosac Naify
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RAYO VALLECANO (Espanha) » abelha

2
 
WEST HAM (Inglaterra) » Martelo

3
 
VALêNCIA (Espanha) » Morcego

4
 
CHIEVO (Italia) » Burro voador 

5
 
NECAXA (México) » Coiote

6
 
NOTTINGHAM FOREST (Inglaterra) » robin Hood

7
 
WATFORD (Inglaterra) » Vespa

8
 
juVENTuS (Itália) » Zebra

9
 
VALLADOLID (Espanha) » Torre

10
 
GÓRNIK ZABRZE (polônia) » Bart Simpson

11
 
OLíMPIA (paraguai) » Zeus

12
 
GENOA  (Itália) » Grifo

13
 
ETOILE-Du-SAHEL (Tunísia) » Netuno ruivo

14
 
EMELEC (Equador) » Snoopy

15
 
BANFIELD (argentina) » Broca

16
 
ASA (Brasil) » Fantasma

17
 
SPORT BOYS (peru) » pantera Cor-de-rosa

18
 
RAPID VIENA (Áustria) » Bola

19
 
ORLANDO PIRATES (África do Sul) » pirata

20
 
VITÓRIA DE SETÚBAL (portugal) » Molusco

21
 
LIVERPOOL (Inglaterra) » Liverbird

22
 
AL ITTIHAD (arábia Saudita) » Tigre de turbante

23
 
LuVERDENSE (Brasil) » Espiga de milho

24
 
VILLARREAL (Espanha) » Submarino amarelo

MAIS BIZARROSOS MASCOTES

DO MUNDO

Boa parte da história do mais famoso arqueiro da ficção se passa 
na floresta de Nottingham. os bicampeões europeus em1979  
e 1980 adotaram o personagem como mascote em 2007.

após um ótimo desempenho em jogos pelo Nordeste nos anos 60,  
o aSa ficou conhecido como o “fantasma das alagoas” por  
amedrontar e tirar o sono dos clubes mais tradicionais da região.

a torcida do Verona, 
time rival, dizia 
que era mais fácil 
um burro voar do 
que os times se 
enfrentarem pela 
série a. Em 2001 o 
Chievo subiu para a 
1ª divisão italiana e 
adotou o mascote.

Esta ave mitológica, 
mescla de águia e 
alcatraz e símbolo da 
cidade de Liverpool, 
está até no escudo  
do time. Em 2008, 
esteve para virar  
marca registrada,  
mas a Câmara  
Municipal não aprovou.
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TexTo: pedro proença



Se alguém ainda tem alguma dúvida sobre por que a cachaça  
é chamada de “marvada”, melhor ler esta história. Em Acopiara,  
no Ceará, uma aguardente fez jus ao nome: a pinga de fabricação 
artesanal levou duas pessoas ao hospital com suspeita de 
envenenamento. Para analisar a amostra duvidosa, um amigo das 
vítimas levou uma garrafa da cachaça a um médico da cidade para 
que ele checasse se havia mesmo adulteração. O problema é que  
o doutor Francisco Vilmar Félix colocou a garrafa na bolsa, levou para 
casa e, dias depois, sem se lembrar de que era batizada, mandou 
ver uma dose! Segundo o jornal O Povo, de Fortaleza, o doutor 
teve visão borrada, diarreia, suor frio e fraqueza geral no corpo – o 
médico relata até ter ficado sem sentir os movimentos das pernas  
e dos braços. O manguaceiro esquecido passa bem e, já sóbrio, dá o 
recado: “Não devemos ingerir qualquer tipo de bebida em qualquer 
lugar”. É o famoso “faça o que eu digo, não faça o que eu faço”...

AMNéSIA  ALCOOLICA

il
u

st
ra

çõ
es

: r
ô

M
u

lO
 p

aC
h

eC
O

TexTo: marina motomura

CONTANDO
NINgUéM ACREDITA

a fLor da peLe 
Um zoológico em Leipzig, na alemanha, está 
com uma atração diferente: ursos sem pelos!  
Mas não se trata de uma nova espécie, não.  
É que as ursas do zoo, doentes, perderam a 
camada de pelos e ficaram com a pele à mostra. 
o frio começa a chegar ao hemisfério norte,  
mas os administradores do local garantem que 
darão um jeito de manter as feras aquecidas.

AUTOAjUDA
A maioria das  
pessoas liga  
para o serviço  
de emergência  
da polícia para  
denunciar crimes,  
mas em Neilville, nos Estados Unidos, uma 
motorista ligou para denunciar a si mesma! 
Mary Strey, de 49 anos, disse ao atendente que 
queria informar sobre um motorista alcoolizado. 
O telefonista perguntou se ela estava atrás do 
veículo suspeito, e ela respondeu: “Eu sou o 
veículo suspeito. Eu não quero machucar ninguém. 
Eu estou bêbada!” A honestidade não ajudou Mary 
a se dar bem: a cachaceira terá que comparecer  
à Justiça e explicar por que dirigia com um nível  
de álcool no sangue o dobro do permitido...
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