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As rAzões  
do corAção
Daniel vai passar alguns dias  
na fazenda de seu avô, no  
interior. Tudo é novidade, 
descoberta e aprendizado  
para o menino da  
cidade grande.

1
 As fAdAs 
  Conheça 18 histórias  

de fadas. Uma que dá  
beijos, outra que diz  
palavrões, outra que  
realiza desejos, outra  
que protege animais...

 diário dA JulietA: As 
 históriAs mAis secretAs 
 dA meninA mAluquinhA
  O que Juju sentiu quando 

ganhou o seu primeiro sutiã  
ou quando decidiu fazer  
uma tatuagem. 

  A ilhA do tesouro 
  Quem não conhece a velha 

história do jovem marujo Jim 
e do misterioso Long John 
Silver, pirata da perna de pau? 
Adaptação criativa,  
ilustrações de impacto.

 A princesA e o sApo: 
 o sonho de tiAnA  
  O maior sonho da batalhadora 

Tiana é um dia ter o seu próprio 
restaurante. Certa noite, ela 
conhece o príncipe Naveen, 
transformado em sapo.

  BruxA onildA é umA  
  BoA compAnheirA 

“O bebê fantasma” mostra  
o lado maternal da bruxinha. 
Em “No Zoológico”, a 
personagem vive uma  
paixão e uma aventura.

  curtA o menino
  mAluquinho 

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

 cluB penguim:  shAdow  
 guy e gAmmA gAl  
  Misteriosos pontinhos azul 

e rosa voando pelo céu. São 
Shadow Guy e Gamma Gal, a 
dupla de heróis. Como eles se 
encontraram pela primeira vez.

 um Amor de rAtinho  
  Mais outra aventura da  

Turma da Mônica. O livro  
faz parte da coleção Alegria  
de Viver, que comemora  
os 50 anos da obra de  
Maurício de Souza.

 A pAnelA do menino  
 mAluquinho  
   A revelação de segredos  

e maluquices desse menino  
que nunca vai deixar de ser 
criança, nem tirar a panela  
da cabeça.
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escrevA pArA o JornAl, critique, opine, 
solicite, dê sugestões. o JornAl é seu!  
espAlhAfAtos@spleiturAs.org  
A BiBliotecA é suA! 

dicas dos leitoRes * 

   Joca e a caixa (Art Spiegelman) 
o livro conta a história de um coelho chamado 
Joca que ganha uma caixa que dentro tem um 
brinquedo muito bobo. o brinquedo não gosta 
de brincar com ele, mas depois eles se tornam 
grandes amigos.  
Luis Constâncio, 5 anos. a mãe pega 20 livros por mês.

  O alfaiatezinho, valente? (Leonardo Garnier)
o livro é muito legal. Tem muitas figuras e a história 
é divertida: um alfaiate que enfrenta um gigante. 
acontecem várias coisas com o alfaiate, mas  
no fim ele vence o gigante.  
Nicolas Vinicius, 9 anos. Lê três livros por mês.

    Como treinar o seu dragão (Cressida Cowell)
Soluço tenta ser um viking e tem vários garotos que 
querem também. para conseguir isso, eles precisam 
pegar dragões. Mas o melequento quer ser o líder de 
todos e faz todo mundo entrar em uma caverna de 
dragões. Soluço pega um dragão pequeno, chamado 
Banguela, e isso causa uma enorme confusão. 
Antônia Aparecida, 10 anos. Lê quatro livros por mês. 
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*Leitores da Biblioteca de São Paulo.
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Veja como Vários poVos encontram formas 
diferentes de obter e preserVar a água.

Líquido
PreCioso

TexTo: maria carolina cristianini

MAis que diversão
Em várias regiões do continente africano, há longos 
períodos de seca. Para conseguir água, algumas vilas 
da África do Sul construíram parques com gira-gira! O 
movimento do brinquedo faz funcionar bombas que 
puxam a água de reservatórios no subsolo. Cada gira-
gira pode bombear até 1.400 litros de água por hora.  

LiMPo de Novo

ProNtA PArA beber
Parece incrível, mas a combinação  de luz 
solar, garrafas pet e metal pode limpar a água 
contaminada! A água é colocada em garrafas 
transparentes, que ficam sobre placas de 
metal, debaixo de sol forte. Os raios ultravioleta 
matam vírus, bactérias e parasitas. Esse método 
já garante água potável a 3 milhões de pessoas.

Você acha que a água do esgoto não 
pode ser reaproveitada? Errado!  
Em uma cidade dos Estados Unidos,  
ela é tratada e filtrada várias vezes  
   para abastecer 
   a cidade outra vez.

PLANtAs do beM
Plantas aquáticas ajudam a filtrar água poluída em 
Analândia, em São Paulo. Parte  dos produtos químicos  
é filtrada por raízes de aguapé. Depois a água passa  
por terra e pedras e por um tratamento com cloro.  

»  Feche a torneira enquanto escova  
os dentes e nunca a deixe pingando.

»  Reduza cinco minutos do tempo  
de seu banho.

»   Não jogue lixo nas ruas, para evitar  
enchentes e a poluição de rios e mares.

fAçA A  suA PArte
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como o BAtmAn fAz pArA  
que ABrAm A BAt-cAvernA?
Ele bat-palma (bate palma).

quem é o dono dA hortA?
É o seu Noura (cenoura).

por que o mAcAco prego não  
tem corAgem de entrAr no mAr? 
Porque ele tem medo do  
tubarão martelo.

pArA que servem óculos verdes?
Para verde perto.

quAl é A diferençA entre A 
motocicletA e o vAso sAnitário?
Na motocicleta a gente senta pra 
correr e, no vaso sanitário, a gente 
corre pra sentar.

PiAdAs CuriosidAdes
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Por que dorMiMos MAis de 
MAdrugAdA que à tArde?
o corpo tem um mecanismo – chamado 
relógio biológico – que controla o ritmo 
de várias funções, entre elas o sono. esse 
“relógio” é uma região do cérebro que 
comanda a liberação de hormônios. eles 
mudam nossa disposição e fazem com que a gente sinta mais sono quando  
está escuro porque o homem é um ser de hábitos diurnos. 

os músculos são fábricas de proteínas, substâncias 
importantes para o funcionamento do organismo 
e para a criação de novos tecidos, como pele, 
ossos e mais músculos. para incentivá-los a 
produzir essas proteínas é preciso exercitá-los. 
cheias de proteínas, as células dos músculos  
vão ficando maiores e mais pesadas.

Por que o LiMão  
queiMA A PeLe? 
quando tocamos o 
limão, um pouco de uma 
substância que existe na 
fruta pode passar para a 
nossa pele. essa substância, 
chamada  bergapteno, 
aumenta a sensibilidade da 
pele, que fica queimada se é 
exposta aos raios ultravioleta 
do sol. geralmente aparece 
uma mancha escura, mas 
também podem surgir 
bolhas e inflamações. por isso, 
é preciso lavar bem o rosto 
e as mãos depois de tomar 
limonada ou sorvete de limão.

voCê sAbiA que...     Peixes têM boA MeMóriA? 
Pesquisadores australianos descobriram que eles podem se lembrar 
de predadores e de outros perigos e têm capacidade de aprender.

Por que os MúsCuLos AuMeNtAM de 
tAMANho CoM exerCíCios físiCos?

TexTo: tHereZa Venturoli
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faça o teste e descubra se você leva jeito 
para investigar e desvendar Mistérios.

1.  Se vai passar para uma casa 
de campo e descobre um 
porão, o que você pensa?
    Vou ficar bem longe 

desse monte de poeira.
    Queria um desses em casa. 
    Quando ninguém estiver 

olhando, vou descer até 
lá para investigar.

3.  Ao ver pegadas pelo chão 
da cozinha, você:

    acha esquisito. 
    Faz uma investigação, 

conferindo o caminho 
que elas trilharam para 
descobrir quem fez  
a meleca.

    Diz a seus pais que  
a cozinha está suja.

4.  Adultos cochichando pela 
casa é um sinal de que:

    É hora de manter  
as orelhas em pé! 

    Estão falando de um 
assunto muito chato.

    Querem esconder 
alguma coisa, mas você 
vai acabar descobrindo.

 
5.  Quando o professor pede 

uma redação com tema 
livre, você prefere escrever:

    Uma história engraçada.
    Uma aventura em  

outro planeta. 
    Uma história cheia  

de enigmas.

e aí?
se mArcou mAis  
Você é meio desligado e não 
costuma notar o toque de 
mistério que surge em vários 
momentos do dia a dia. Se 
quiser treinar para ser detetive, 
preste mais atenção nos 
detalhes e nas pessoas. 

se mArcou mAis  
Você é curioso e atento, mas 
falta paciência para desvendar 
os mistérios mais difíceis. Para 
melhorar seu faro, assista a 
filmes e leia livros de detetives.

se mArcou mAis  
Você já é quase um detetive! 
Observa tudo, é antenado  
e não tem preguiça de 
investigar um caso até chegar  
à conclusão certa. Só tome 
cuidado para não exagerar e se 
meter onde não foi chamado.

fArode

6.  Quando não acha os 
biscoitos que guardou:

    procura pistas do que 
aconteceu. 

    Come outra coisa. 
    pergunta logo quem 

comeu seus biscoitos.

7.  O que você faz se um amigo 
comenta sobre um filme a 
que você não assistiu?

    pergunta como é a história. 
    Investiga tudo na internet. 
    Espera que o filme passe 

na TV para você assistir. 

8.  Se encontra um papel 
rabiscado embaixo de  
sua carteira, você:

    Não desiste até decifrar  
a mensagem. 

    Joga o papel no lixo.
    Tenta ler, mas 

logo esquece o 
assunto. 

9.  O que mais gostaria de 
ganhar no seu aniversário?

    Um tênis radical. 

TexTo: maria carolina cHristianini

2.  Ao mudar para uma  
nova escola, você:

    puxa papo para saber 
como é a escola. 

    observa a turma e tenta 
se aproximar dos colegas 
que parecem mais legais. 

    Fica na sua até alguém 
puxar papo com você.

    Lupa e binóculo.
    Uma roupa camuflada.

10.  Quando procura algo 
para ver na TV, você 
geralmente escolhe: 

    Um filme de suspense. 
    Um documentário 

sobre descobertas 
arqueológicas.

    Um show com sua  
banda preferida.

11.  Você não recusaria um 
convite para:

    Conhecer um parque  
de diversões legal.

    Visitar um castelo.
    Explorar uma ilha deserta.

12.  O que você faz ao entrar 
no quarto e ver seu 
travesseiro fora do lugar?

    procura sinais do intruso 
pelo quarto.

    acha que você mesmo  
o deixou jogado. 

    pergunta se alguém 
mexeu no seu quarto.
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Contando
ninguém acredita

Duelo: Vampiro x Lobisomem



 MeMórias póstuMas  
 de Brás CuBas 
  o romance tem como  

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

 Querido John 
  Quando Savannah Lynn  

Curtis entra em sua vida,  
John Tyree sabe que  
está pronto para começar  
tudo de novo. o amor  
transforma as pessoas.

 Fallen, vol.1  
  atraída por Daniel, Luce  

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

 BeiJada por uM anJo
  Ivy sempre acreditou em anjos.  

Ela conhece Tristan, descobre  
que ele é o amor da sua vida. 
Quando ele morre, seu coração 
está quebrado e sua crença  
em anjos desaparece.

  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.

 silênCio  
  Depois do choque inicial  

de acordar em um cemitério 
e descobrir que ficou 
desaparecida por semanas, 
Nora Grey precisa retomar  
sua rotina.

 Fallen, vol. 2:  
 torMenta  
  Enquanto Daniel está  

caçando os anjos que querem 
matar Luce, ela começa a 
aprender a utilizar as sombras 
como janelas.

 Capitães de areia 
  a história da vida urbana  

de meninos pobres e infratores  
que moram num trapiche 
abandonado no areal do cais  
de Salvador, vivendo à margem  
da sociedade.

top 10

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

a última música  
aos 17 anos, Verônica Miller,  
ou simplesmente ronnie,  
vê sua vida virar de cabeça  
para baixo quando seus pais  
se divorciam e seu pai decide  
ir para a praia.

 as CrôniCas de gelo  
 e Fogo 1: a guerra  
 dos tronos
  Lordes e damas, soldados  

e mercenários, assassinos  
e bastardos, em tempos  
de presságios malignos.

Editor: Leonel Prata (MT 11.708-SP); Designer: Luciana Fernandes. 
Colaborador: Michele Iacocca (quadrinhos), Conteúdo: Editora Abril  
(revistas Recreio e  Mundo Estranho).
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DICAS DOS LEITORES * 

  Sala dos homicídios (P.D. James) 
Foi a minha amiga que indicou e acabei me 
interessando muito pelo assunto. Adoro livros sobre 
investigações e crimes. Fala sobre casos de homicídios 
diversos, detalha cada um deles, etc. Como gosto 
muito do gênero, indico com certeza. 
Gabriela M. Choque, 15 anos. Lê de 15 a 20 livros por mês.

   Primeira vez (Jairo Bouer)  
Muito interessante, legal, tirou várias dúvidas que eu 
tinha e atendeu todas as minhas expectativas. Indico! 
O livro fala sobre a puberdade, a primeira relação 
sexual e todas as questões dos adolescentes. 
Geruza Maria, 15 anos. Lê cinco livros por mês.

   Guia sexual para adolescentes (Alícia Gallotti) 
Peguei por curiosidade. Foi minha escolha mesmo. 
Muito útil para aprender sobre questões sexuais na 
adolescência. Fala do assunto de maneira simples e 
aberta, explica, tira dúvidas sobre a iniciação sexual, 
além de falar sobre os segredos do nosso corpo. 
Vicente Camilo Neto, 15 anos. Lê cinco livros por mês.

*Leitores da Biblioteca de São paulo.
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No reiNo aNimal existem várias espécies 

que parecem iguais, mas são difereNtes. se 
liga, que agora Não dá mais pra passar por 

burro... ou seria jumeNto?

texto:  tiago jokura 

Jumento x
burro x mula
Aqui, tá tudo em família, 
de nome Equidae. O 
jumento é um tipo de 
“primo pobre” do cavalo. 
O burro e a mula, por sua 
vez, são filhos do jumento 
com uma “priminha” 
égua. O jumento se 
diferencia dos “filhos”  
por ser mais peludo, 
orelhudo e baixinho

CroCodilo x JaCaré
As principais diferenças entre
esses répteis que vivem à beira
de rios estão na cara: crocodilos têm 
cabeça pontuda e dentes alinhados, 
enquanto o jacaré tem a cabeça 
mais redonda e fica com alguns 
dentões de fora quando
fecha a boca 

tartaruga x Jabuti x Cágado
Na turma dos “sem-pressa”, tartarugas
e cágados são aquáticos, mas só as
tartarugas podem viver no mar, e não
apenas em água doce, como os cágados
(que também passam parte do tempo
na terra). Já o jabuti fica isoladão, por
ser terrestre e ter o casco alto, com
pernas roliças em vez de nadadeiras
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eles nunca se enfrentaram na mitologia, mas vêm medindo 
forças nas telas e nas bilheterias do cinema.

Na mitologia grega, Lycaon, rei da arcádia, ofereceu carne humana a Zeus, que, 
enfurecido, o transformou em lobo como punição. Daí a origem do termo grego 
lykantropos – “aquele  que vira lobo”. a “estreia” literária de gente se transformando 
em lobo rolou por volta de 450 a.C., em escritos do grego Heródoto.

Haja preparo físico! os peludos também são dotados de força descomunal  
e podem ser bem velozes, tanto na corrida como nos enormes saltos. além de terem 
a pele resistente a perfurações e cortes, os caninos têm alto poder de cura, assim 
como os vampiros. Mas os poderes só rolam em noites de lua cheia...

O Lobisomem – remake de um clássico de 1941 – estreou em 2010 com Benício del 
Toro no papel principal. os anos 80 foram de lua cheia para o gênero, com O Garoto 
do Futuro e Um Lobisomem Americano em Londres. Entre filmes cujo protagonista vira 
lobisomem, a maior bilheteria é de Van Helsing: 300 milhões de dólares.

Embora haja evidências da crença de homens pré-históricos em demônios que 
sugavam o sangue de homens e animais, as lendas sobre vampiros bombaram 
no século 18, a partir do Leste Europeu. o personagem sanguinário se firmou 

de vez em 1897, com a publicação do romance Drácula, de Bram Stoker.

os dentuços têm habilidades físicas e sensoriais que deixam muito super-
herói no chinelo: grande velocidade, habilidade de ler pensamentos, poder de 

cura e força muito superior à de um ser humano. Não podemos esquecer do 
poder de sedução, usado para atrair suas vítimas e ter acesso ao pescoço delas.

Filmes antigos como Nosferatu (1922) ou recentes como Entrevista com o 
Vampiro (1994), eternizaram os vampiros no cinema. Mas nenhum chegou 
perto da bilheteria de Crepúsculo – 385 milhões de dólares só no primeiro 

filme.  Na TV, seguem arrepiando nos seriados True Blood e Vampire Diaries.

origem

superpoderes

popularidade

Vitória dos Vampiros! Drácula e seus comparsas são mais pop e atraentes, mas 
os lobisomens são velhos de guerra e estão atrás do terreno perdido no cinema...

xvampiro
lobisomem

2x1

texto: rafael charNet
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tudo pelo melhor amigo
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texto: mariNa motomura

Um inglês levou seu cachorro para passear de uma 
maneira pouco convencional: ele dirigia o carro 

devagarzinho, enquanto o cachorro, preso pela coleira, 
acompanhava o percurso andando pela calçada a 

reboque. o espertinho foi multado em 100 dólares 
(cerca de 177 reais) por falta de controle adequado  

do veículo e admitiu o pecado capital: preguiça.

amigos do peito  
para sempre!

Navalha Na CarNe

CoNtaNdo
NiNguém aCredita

Tem cirurgia plástica pra tudo nessa 
vida – até para implantar um sutiã 
permanente no peito! O estranho 
apetrecho, chamado Internal Bra 
System, nada mais é que um cone que 
literalmente levanta o peito.  De acordo 
com os médicos, o tecido  é incorporado 
à medida que os tecidos fibrosos crescem 
e mantêm o sutiã no lugar, prendendo-o 
ao corpo. Se o primeiro sutiã  a gente 
nunca esquece, o último, então...

Uma mulher na Rússia foi assaltada no 
caminho de volta do trabalho. Ao chegar 
em casa, já mais calma depois do crime, 
Julia Popova teve outra surpresa: havia 
uma faca de 15 centímetros enfiada em 
seu pescoço! Segundo os médicos que a 
atenderam no pronto-socorro (e retiraram a 
faca), em situações de choque como essa, o 
corpo bloqueia as sensações de dor.

Que o cigarro contém mais de 4. 700 
substâncias tóxicas, todo mundo já sabe. Mas 
sabia que o cigarro pode fazer você perder 
seis dentes? Pelo menos foi o que aconteceu 
com um homem na Indonésia. Ele fumava 
quando o cigarro em sua boca simplesmente 
explodiu, levando embora seis dentes! Ele 

recebeu uma indenização de 535 dólares 
(cerca de 950 reais) e teve todos os custos 
médicos pagos pela Nojorono Tobacco, a 
empresa que fabrica os cigarros que ele usava 

– e parou de fumar, claro. A polícia investiga 
as causas da explosão, mas ainda há muita 
fumaça envolvendo o assunto...

fumar 
faz mal 
à saúde
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