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1.000 primeiras 
palavras: português/
inglês
É possível estudar inglês na escola 
ou em casa. O leitor poderá colar 
adesivos e se divertir enquanto 
aprende palavras novas.

1
 ClássiCos   
 de ouro ii  
  Este livro contém ilustrações 

acompanhadas do texto  
de histórias consideradas 
clássicas da literatura infantil.

 Curta o menino  
 maluquinho 
  Você curte as histórias do Menino 

Maluquinho? Agora pode curtir 
as curtinhas. Em cada página,  
o bom humor de Ziraldo.

 Club Penguin:  
 uma duPla de heróis 
  Misteriosos pontinhos, azul e 

rosa, voando pelo céu: Shadow 
Guy e Gamma Gal. Saiba como 
esses heróis se encontraram 
pela primeira vez.

 Cebola jovem:   
 o grande Prêmio  
  Cebola, Mônica, Cascão e Magali 

participam de uma corrida espacial, 
que decidirá o futuro do universo. 
Edição que comemora os 50 anos 
de criação do Cebolinha.

 CaPitão amériCa:   
 a morte do sonho 
  Neste terceiro volume, os 

autores pretendem revelar  
a trama que privou o mundo 
de um de seus considerados 
maiores defensores.

 CaPitão CueCa   
 e a grande e   
 desagradável batalha  
  Nosso herói terá de enfrentar  

o Menino Biônico Meleca  
Seca e as Repugnantes 
Melecas de Narina.

 Club Penguin: o  
 Passageiro Clandestino 
  Você entrou escondido a  

bordo do navio de Rockhopper, 
o Migrator. E vai embarcar  
nas aventuras assim que 
levantar âncora.

 turma da môniCa:  
  FolClore brasileiro  
  O diversificado folclore 

brasileiro: cantigas de roda, 
parlendas, pegadinhas, 
trava-línguas, provérbios, 
crendices...

 as Férias da  
 bruxa onilda  
  A simpática bruxa Onilda 

finalmente escolhe um lugar 
sossegado para descansar.  
Será que ela vai conseguir  
realizar o seu sonho?

Espalhafatos no interior
Barão de Antonina
“as crianças e adolescentes adoram e os adultos não 
resistem, todos querem ler. É supercomentado entre os 
frequentadores, até a auxiliar de serviços que limpa a 
biblioteca já avisou que quer ler. assim, deixei um junto com 
as revistas para que fique na Biblioteca para que quem não 
teve oportunidade de levar para casa possa ler aqui mesmo.”
Josimara Bortoti Correa – BpM prof. Sueli Wippich Campos

Cajati
“os visitantes da biblioteca gostam e se interessam muito 
pelos assuntos tratados no jornal. Nós, da equipe da 
biblioteca, adoramos a iniciativa e pedimos que continuem  
a enviá-los. ” Michely Oliveira - Biblioteca pública Municipal 

Assis
“o jornal quando chega é posto à disposição do público 
e logo acaba. os comentários a respeito do jornal sempre 
são positivos.” Claudia Fernanda Basílio – BpM Nina Silva

Oriente
“as crianças adoram o jornal Espalhafatos,  
principalmente a parte de piadas.”
Maria Angela Pinheiro Carvalho Pichinim - BpM Manoel Bandeira 
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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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Você consegue decifrar  
estas charadas? Procure  

dicas na cena.  
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respostas: 1. CoCo; 2. MelaNCia; 
3. MeXeriCa; 4. piMeNta; 5. pão; 6. 
ChoColate; 7. batata Chips; 8. 
aMeNDoiM; 9. CoGuMelo; 10. Molho; 
11. CaChorro-QueNte; 12. Milho; 13. 
bisCoito; 14. brigaDeiro; 15. sal.

AdiviNhe
o que é?

1 o que é que vem do alto, 
tem três olhos e a gente pode

 comer e beber?

2 tem verde e não é capim. tem 
vermelho, mas não é sangue. 

tem preto, mas não é carvão. o que é?

3 Qual é a fruta que vive 
de conversa fiada?

4 o que continua quente 
mesmo na geladeira?

5 o que é que, quanto mais
 quente, mais fresco fica?

6 Qual é o doce que sabe imitar 
o som do cachorro?

7 o que o computador mais 
gosta de comer?

8 uma caixinha de bom parecer, 
que nenhum carpinteiro é ca-

paz de fazer. o que é?

9 Quem fica na mata com 
o guarda-chuva aberto?

10 o que várias chaves 
faziam na cozinha?

11 Qual é o cachorro que 
está sempre com febre?

12 Quem é que tem os dentes
 em cima do corpo e a roupa

em cima dos dentes?

13 Qual é a palavra que tem 
oito letras e tirando a metade 

ainda ficam oito?

14 Qual é o doce que é 
muito briguento?

15 É branco, mas 
não é neve, é 

pequeno, mas não é 
sujeira. o que é?
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o que é, o que é, tem dois na terra, 
um no mar e nenhum no mundo?
A letra R.

o que é uma coisa monstruosa, 
verde, gigante, que vive debaixo  
da terra e come pedra?
Um grande monstro verde que vive 
debaixo da terra e é comedor de pedras. 

quanto tempo demora para uma 
pedra de 5 quilos atravessar 
o mundo por um buraco 
subterrâneo?
Ela não chega do outro lado porque o 
grande monstro verde que vive debaixo 
da terra comeu a pedra no caminho. 

qual é o macarrão que  
tem recheio de nada?
Macarronada (macarrão + nada).

o que de dia fica no céu e de noite 
na água?
A dentadura.

PiAdAs
texto: Maria carolina christianini

il
u

st
ra

çõ
es

: M
a

rC
el

o
 C

av
a

lC
a

N
te

 

quAl foi A mAior
GoleAdA do futeBol?
o recorde é 149 a 0. Foi em 
em 2002, quando o time 
as adema venceu o soe  
na áfrica. esse placar só foi 
possível porque os jogadores 
do soe fizeram gols contra 
para protestar contra o 
árbitro. o maior placar em 
um jogo internacional de 
futebol aconteceu em 2001, 
entre austrália e samoa 
americana: 31 a 0.

                           um telescóPio detectou dois  
                          oBjetos misteriosos No esPAço?                      
Ao que tudo indica, eles são muito quentes e os cientistas  
não sabem ainda se encontraram novos planetas ou estrelas.

     você  
sABiA que... 

Por que NÃo
seNtimos ‘cosquiNhAs’
em Nós mesmos?
sentir cócegas é uma reação
de defesa. quando alguma 
coisa toca levemente a 
pele, receptores de tato 
enviam sinais ao cérebro, 
que ordena uma reação 
de alerta e aí tentamos 
fugir das cócegas e damos 
risada. Porém, ao fazermos 
cócegas em nós mesmos, o 
cérebro sabe antes o que vai 
acontecer e não dispara essa 
reação de atenção.

do que é feito o diNheiro?  
as cédulas de dinheiro são fabricadas com um 
tipo especial de papel, chamado de papel-
moeda. durante a fabricação, o papel recebe 
itens de segurança, como a marca-d’água, 
que é o desenho que aparece quando a nota é 
colocada contra a luz. já as moedas são feitas
de metais, como aço e bronze, prensados 
em máquinas. no passado, diferentes povos 
usaram conchas, pedras e peles como dinheiro.
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e aí?
se marcou mais A
Seu forte é a comédia!  
Junto com a turma ou  
sozinho, você mantém  
o bom humor e adora rir  
e se divertir fazendo  
graça para os outros.

se marcou mais B
Parece que você adora 
sustos, surpresas e mistérios 
e se sairia bem como herói 
que desvenda enigmas em 
um filme de suspense.

se marcou mais c
Não há limites para a  
emoção e o perigo. Se você 
virasse astro de cinema, 
gostaria de fazer filmes  
de aventura, viajar  
e encarar todo tipo  
de desafio.

1. Você nunca recusaria
um convite para:
a.   patinar no gelo.
b.   Visitar um castelo.
c.    Ir a um parque radical.

2.  Com qual herói você  
mais se parece?

a.   Homem-aranha.
b.   Batman.
c.   Superman.

3. Que lugar do mundo
Potter você gostaria
mais de conhecer?
a.    a loja Gemialidades 

Weasley.
b.   a Floresta proibida.
c.   o campo de quadribol. 

4.  Em uma gincana,  
você é o primeiro  
a se inscrever para:

a.   a corrida do saco,  
a mordida na maçã e 
outras provas divertidas.

b.   Um jogo de enigmas  
de lógica.

c.    a caça ao tesouro.

5.  Que presente-surpresa 
você daria para seu  
melhor amigo?

a.   Uma caixa, com  
várias caixas vazias 
dentro e um bilhete 
engraçado.

b.   Um microscópio.
c.   Um binóculo.

6.  Quando as pessoas falam 
sobre você, costumam 
dizer:

a.   Você é engraçado!
b.   puxa, você é cheio  

de segredos!
c.   Uau, você não para!

Que estilo De filMe CoMbiNa Mais  
CoM seu jeito? veja Que tipo  

De herói voCê seria. 

7.   Em um acampamento com 
a turma, você curte mais:

a.   Fazer uma guerra de 
lama e depois tomar 
banho de rio.

b.   Contar histórias 
de fantasmas e 
assombrações ao redor 
da fogueira.

c.   Explorar com um guia 
uma área de mata 
fechada.

8.  De quê prefere brincar? 
a.   Estátua.
b.   Esconde-esconde.
c.   acampamento.

9.   Para qual personagem 
você pediria autógrafo?

a.   Capitão Cueca.
b.   Sherlock Holmes.
c.   Indiana Jones.

10.   Que roupa você usaria 
numa festa a fantasia?

a.   palhaço ou Bob Esponja.
b.   Vampiro ou múmia.
c.   pirata ou super-herói.

11.   O que você prefere fazer 
no recreio?

a.   Contar piadas.
b.   Brincar de fantasma.
c.   Jogar bola.

12.   Ao encontrar uma caixa 
misteriosa sobre sua 
carteira na escola,  
você pensa:

a.   oba! Ganhei um 
presente! 

b.   Vou guardá-la e abrir 
quando ninguém 
estiver olhando.

c.   Vou abrir com cuidado, 
pois pode ser algo 
perigoso!

Astro
de ciNemA



es
pa

lh
a

fa
to

s
B

ilu



espalha

ano 1 - Nº 6 - agosto 2012
Jornal para o  
SiStema eStadual  
de BiBliotecas 
Públicas (SiSEB)

:
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Contando
ninguém acredita

fatos



 Diário De um banana,  
 vol. 3: a gota D’água 
  Greg nunca deixará de ser um 

banana. Mas alguém precisa 
explicar isso ao pai dele, porque 
Frank ainda acredita que 
conseguirá ‘endurecer’ o filho.

 queriDo john  
  Quando Savannah  

Lynn Curtis entra em  
sua vida, John Tyree  
sabe que está pronto  
para começar tudo  
de novo.

 memórias póstumas  
 De brás Cubas 
  o romance tem como  

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

 beijaDa por um anjo,  
 vol. 2:  a força Do amor 
  Quatro semanas se passaram 

desde o acidente em que 
Ivy Lyons perdeu Tristan, o 
grande amor de sua vida, e 
deixou de acreditar nos anjos.

 fallen, vol. 1  
  atraída por Daniel, Luce  

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

 um amor para reCorDar 
  Quando tinha 17 anos,  

a vida de Landon Carter  
mudou para sempre. Isso  
foi há 40 anos, quando  
arrumou uma companhia  
para o baile de formatura.

 fallen, vol.3: paixão  
  o amor de Luce por Daniel  

é mais forte do que tudo,  
exceto, talvez, pela necessidade 
de saber as razões por trás  
da maldição que atormenta  
suas vidas. 

 beijaDa por um anjo,  
 vol. 3: almas gêmeas 
  Ivy está de volta às aulas e,  

como já era de se esperar, todos 
estão de olho na garota que  
estava com Tristan na noite  
em que ele morreu.

top 10

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

Fallen, vol. 2: 
TormenTa 
Enquanto Daniel caça anjos  
que querem matar Luce, ela 
começa a aprender a utilizar  
as sombras como janelas para 
suas vidas passadas.

 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.

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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Espalhafatos no interior
Bebedouro
“O público aceitou muito bem o Espalhafatos, 
especialmente os pais. Eles retiram seus livros e levam  
o jornal para os filhos, principalmente para aqueles  
que não gostam de leituras. Muito obrigada!”
Maria Rita Favero – BPM Cel. Raul Furquim

Casa Branca
“Vamos usar o Espalhafatos em rodas de leitura.”
Jane Débora - BPM Padre Santana 

Votuporanga
“O jornal está muito bom, os sócios estão gostando 
bastante e comentando. Precisamos que mandem  
uma quantidade maior, visto que os que chegam aqui se 
esgotam rapidamente em nosso balcão. Abraços.”
Márcia Regina – BPM Castro Alves

Ribeirão Pires
“Até nosso prefeito ganhou um exemplar do Espalhafatos 
para ler. O pessoal que frequenta a Biblioteca gostou 
do jornal. A forma de apresentação é diferente, informa, 
diverte, além de ser agradável de ler.”
Sonia Mara de Oliveira – BPM Olavo Bilac 
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ELES SãO pROduzIdOS 
InduStRIaLmEntE  

cOm baSE Em 
matéRIaS-pRImaS 
da natuREza E 

tRanSfORmadOS  
Em póS Ou LíquIdOS, 

quE SãO adIcIOnadOS 
àS REcEItaS dOS 

aLImEntOS.  
• TexTo: VICTOR BIANCHIN
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De oNDe vem
os NutrieNtes

Dos alimeNtos

vitamiNa B2
É secretada de forma natural por fungos e 

bactérias encontrados em óleos vegetais, como 
o da soja. Cultivados em laboratório em grandes 

quantidades, os microorganismos produzem
milhares de toneladas da substância por ano.

CálCio
Muitos alimentos utilizam leite como ingrediente, 

aproveitando-se do cálcio de sua composição. Mas o 
nutriente também pode ser sintetizado industrialmente 

a partir de minérios, já que também é um metal.  
o carbonato de cálcio é a forma mais comum.

vitamiNa B1  
acredite se quiser: a 
vitamina é sintetizada 
principalmente com 
base no petróleo, em 
fábricas chinesas que 
revendem o produto 
para o mundo.  
E não serve apenas 
como nutriente,  
mas também  
como conservante.

ferro
É extraído na forma de minério e passa por 
reações químicas extensas que o transformam 
em derivados diversos, como o ferro reduzido, 
que é um tipo de óxido de ferro. Mas os 
derivados mais comuns são os sais, como  
o sulfato e o fosfato de ferro.

vitamiNa C  
É processada a partir da glicose, retirada do amido, 

que vem de alimentos como arroz, milho e trigo 
– não vem da laranja, como muita gente pensa. 

o processo industrial para fazer a “metamorfose” 
inclui hidrólise, oxidação e fermentação do amido.

pra fiCar   
      fortiNho
o passado negro de vitaminas  
e nutrientes que você come.
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Qual foi o 
shoW mais 

loNgo De
um artista 

solo?
Em 2009, o pianista

canadense Gonzales 
tocou por mais de 

27 horas, numa 
apresentação  

em Paris.

Quem É o 
jogaDor
profissioNal 
De viDeogame 
mais jovem  
Do muNDo?
O americano Lil Poison, 
nascido em 1998, começou  
a disputar campeonatos  
aos 4 anos de idade.

Qual É a 
estrutura
De lego  
mais alta
Do muNDo?
Em novembro, uma  
torre de 31 metros foi 
montada com cerca  
de 500 mil peças  
em Santiago, Chile.

TexTo: CAIO TeIxeIRA

o desenho do símbolo tem 
origem na 2ª Guerra Mundial 
e mistura os algarismos 0 e 1. É 
baseado no código binário dos 
programadores de computador, 
em que “zero” significa desligado 
e “um” significa ligado.

liga/Desliga

No século 10, o rei da Dinamarca, 
Harald Blatand, teria comido tanto 
mirtilo (blueberry) que um dente 
ficou azul (bluetooth). a empresa 
Bluetooth SIG se baseou na lenda 
para criar o símbolo com as iniciais 
do rei, na escrita rúnica.

Bluetooth

Inicialmente desenhado como 
o tridente do deus romano dos 
mares Netuno (olha a mitologia 
influenciando a tecnologia!). as 
pontas mudaram para simbolizar 
os diversos tipos de periféricos que 
podem se conectar na nova interface.
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cOmO SuRgIRam OS SímbOLOS  
maIS cOmunS da cOmputaçãO
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CoNtaNDo
NiNguÉm aCreDita

Que tal passar o resto da eternidade acompanhado? Essa é a 
proposta do maior cemitério de Londres, na Inglaterra. Com o 
crescimento da população da cidade, achar um lugar para descansar 
para sempre está difícil. Para cavar mais espaço, o cemitério está 
tentando convencer os futuros mortos a dividir uma cova com um 
estranho! Inaugurado em 1856, o Cemitério Cidade de Londres 
abriga 1 milhão de cadáveres em uma área equivalente a 74 campos 
de futebol. Entre as mórbidas atrações, estão as tumbas do jogador 
dos anos 60 Bobby Moore e de Catherine Eddowes e Mary Ann 
Nichols, duas das vítimas de Jack, o Estripador. Segundo Gary 
Burks, superintendente do local, se o cemitério não adotar logo o 
compartilhamento de tumbas, em breve vai ficar com o subsolo lotado.

CompaNhia atÉ 
após a morte

Morgan e Emma nunca recebiam 
atenção dos homens – as mamas 
caídas eram sempre o problema. 
A solução foi um implante de 
silicone. Detalhe: Morgan e Emma 
são duas cachorras que vivem 
na Inglaterra! A estratégia deu 
certo: as cadelas conquistaram 
um dono e ganharam um lar 
semanas depois  da cirurgia.il
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TexTo: MARINA MOTOMuRA

Deu pau no seu iPod novinho em folha? Se você é 
homem, passou longe do manual. Uma pesquisa 
apontou que 64% dos homens ligam para o suporte 
técnico sem ter lido o manual antes – as mulheres 
só telefonam sem ler em 24% das vezes. Para 
vergonha dos cuecas, quando questionados se o 
aparelho estava ligado, 12% responderam que 
não, contra apenas 7% das mulheres.

ligue  Depois De ler

só as  
CaChorras
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