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OS LIVROS infantis MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • maio 2013

DICAS DOS LEITORES *
F auna divertida 3 (Sílvia Morales)
A Marina sempre me pede pra ler histórias para ela.
Gosta de livros de animais e de contos de fadas. Ela
sempre quer ver essa coleção da fauna. Além dos que
a gente lê aqui, todo mês eu compro um livro para ela.
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Vanessa Palma, mãe de Marina Estrela Palma, de 4 anos.
Lê 10 livros por mês.

A
 s travessuras do Saci-Pererê (Editora Nova América)
Eu venho na biblioteca todos os dias e gosto das
aventuras do saci e de outras lendas brasileiras. Conta
a história de um ser que vive nas matas fazendo
traquinagens com os animais e as pessoas que vivem lá.
Gleice Maksuelen Silva dos Santos, 8 anos. Lê 7 livros por mês.

C
 ocoricó – A prima da cidade (Ed. Melhoramentos)
Minha professora pediu que a gente escolhesse um livro
e contasse a história depois. Eu gosto muito de assistir
o Cocoricó na televisão e escolhi esse livro. O Júlio
recebe a visita de uma prima que ele não conhece
muito bem e todo mundo na fazenda fica animado.

4

As viagens
de Marco Polo
O veneziano Marco Polo
relata suas viagens à China
no século XIII, descrevendo
os locais por onde passou,
os povos que conheceu
e seus costumes.

5

Chapeuzinho
Vermelho
	A mãe de Chapeuzinho
pede a ela que leve uma cesta
com um lanche para sua avó.
Na floresta, a menina encontra
o terrível lobo mau.
	Rapunzel
	Uma linda garota é
aprisionada em uma torre
por uma bruxa. Um príncipe
apaixona-se por seu canto
e sobe à fortificação pelas
tranças que lhe são jogadas.
	A bela e a fera
	Um príncipe muito
ganancioso é amaldiçoado
e transformado numa fera.
Para voltar ao normal, ele
terá de descobrir o
verdadeiro amor.

7
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Contos escolhidos
	Os melhores contos infantis
estão reunidos neste livro,
composto por algumas das
histórias mais estimulantes
e divertidas que já foram
criadas.
	Histórias de bruxas
	Este livro contém duas histórias
diferentes. As crianças poderão
se surpreender em cada
aventura desta coleção, por
meio da ternura e da magia de
suas ilustrações.
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	Enrolados:
	vivendo um sonho
	A Princesa Rapunzel tem
longos cabelos mágicos
dourados, capazes de curar
feridas e rejuvenescer pessoas.
Por esses poderes, foi raptada.

10

	Arte da animação
	O objetivo é dar dicas de
como fazer animação. Traz
informações importantes
e mostra cenários, personagens,
objetos e fatos relativos
ao tema.

Ryan César da Silva, 8 anos. Lê 5 livros por mês.
*Leitores da Biblioteca de São Paulo.

Escreva para o jornal, critique, opine,
solicite, dê sugestões. O jornal é seu!
espalhafatos@spleituras.org
A biblioteca é sua!
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Milla e Sugar:
	A princesa Lua Azul
	Sugar vai com sua melhor
amiga, Milla, procurar
seu pai, que continua
desaparecido em um lugar
distante e misterioso.
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	Clássicos encantados
	As histórias consideradas
mais belas estão sendo
contadas nesses livros
em que as crianças poderão
se encantar com um mundo
cheio de fantasias e diversão.

Essa Chapeuzinho
é bem diferente
do que aparece
nos livros...
texto: jorge miguel marinho

De andar pela floresta
Já estava de saco cheio,
Não ia a uma festa
Há mais de um século e meio.

O Lobo ficou amargo,
A sua vó amargou até a testa
E Chapeuzinho, livre e solta,
Foi a um baile
Pelo mesmo caminho da floresta.

Vivia levando torta
Para a bruxa da vovó,
Uma velha que tinha uma horta
E só plantava jiló.

histórias

Por raiva comeu toda a torta,
Por bronca fez um suco de jiló.
Deu três copos para o Lobo
E o resto para a vovó.

espalhafatos

chapeuzinho

Era uma vez
Uma Chapeuzinho Vermelho,
De saia bem curta,
Para cima do joelho.

O Lobo que sempre foi malvado,
Agora, estava menos bravo.
É que levou uma mordida da vovó
Bem no meio do seu rabo.
Um dia, Chapeuzinho
Acordou bem chateada,
Nem se lembrou de pôr o seu chapéu,
De tanto ser mal amada.

ilustração: cris-eich

a outra

CURIOSIDADES

Qual é a fita de que
os franceses mais gostam?

formigas que andam no lixo
podem transmitir doenças?

A fita crepe!

Sim. Muitas formigas se alimentam de restos
de comida deixados pelos seres humanos e se
contaminam com fungos, bactérias e outros
microrganismos que se desenvolvem no lixo e
que causam doenças. Para evitar esse tipo de
problema é importante manter a higiene em casa
e nos ambientes ao redor, evitando espalhar lixo
para não atrair formigas e outros bichos.

O esparadrapo brigou com
a fita isolante. Quem ganhou?

A fita isolante, porque ela é faixa preta.
São dois vizinhos, separados
por um morrinho. Quem são?

Os olhos.
O que o nadador faz para
bater um recorde?

Nada!
O que a campainha disse
para o dedo?

– Se você me apertar, eu grito.
Qual a diferença entre o sapo
e o sapato?

O sapo tem salto para frente
e o sapato, para trás.

Como cabe
tanta coisa
em um pendrive?

Um pendrive tem milhares
de transistores, que são
minúsculos dispositivos
eletrônicos capazes de
armazenar dados. Eles são
tão pequenos que em um
simples fio de cabelo humano
caberiam cerca de 1.400
transistores. Como os dados
gravados no pendrive podem ser
apagados, é possível que outras
informações sejam gravadas.

Quem inventou o hambúrguer?

Não se sabe ao certo, mas dizem que
foram os tártaros, nômades que viviam
na Ásia, no século 13. Eles andavam
a cavalo com pedaços de carne sob
as selas, para amaciá-los, e depois
serviam essa carne crua. Um tipo de bife
amaciado parecido tornou-se popular na
Alemanha, na cidade de Hamburgo, e por
isso o prato tem esse nome. De lá, o prato
foi levado aos Estados Unidos no século
19, passou a ser preparado de outras
formas e se espalhou pelo mundo.

ilustrações: Marcelo Cavalcante
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PIADAS

1. Em que festa você usaria
um jerimum como enfeite?
a. No Natal, pois isso
é o mesmo que pinha.
b. Na festa junina, já que
esse é o nome das
bandeirinhas.
c. No Halloween, pois é um
outro nome da abóbora.
2. Um amigo do Rio Grande
do Norte está mancando
e diz que foi culpa de um
desmentido porque:
a. Ele torceu o pé.
b. Ele caiu da bicicleta.
c. Ele contou mentiras.

3. U
 m primo que mora em
Minas Gerais conta que há
uma nova pichorra no sítio
e você:
a. Acha que ele ganhou
um cachorrinho.
b. Fica contente porque
o sítio tem piscina.
c. Comemora porque
nasceu uma nova égua.
4. Quem está em Goiás e
procura por um positivo
precisa de:
a. Um mensageiro.
b. Um fotógrafo.
c. Um amigo.

5. Q
 uem anuncia o serviço
de bombeiro num jornal
do Rio de Janeiro?
a. Um especialista em
apagar incêndios.
b. Um encanador.
c. Quem faz bombas
de chocolate.
6. Se um colega de Aracaju
diz que vai ter aulas de
banca, ele quer dizer que:
a. Precisa de aulas
de reforço.
b. Vai fazer um curso
para ser jornaleiro.
c. Quer abrir um banco.

7. No Rio Grande do Sul,
suco de tangerina é:
a. Suco de bergamota.
b. Tangerina espremida.
c. Laranja em gomos.
8. E m São Paulo, quem está
perto de um farol está:
a. Passeando no litoral.
b. Perto de um semáforo.
c. Ao lado de uma lanterna.
9. Quem compra macaxeira
no Pará leva para casa:
a. Um carro velho.
b. Um instrumento.
c. Mandioca.

10. No Mato Grosso do Sul,
quem quer galhetas:
a. Vai em busca de galhos.
b. Procura por bolachas.
c. Vai a uma banca, pois quer
revistas em quadrinhos.
11. No Piauí, mijolo é:
a. A fábrica de tijolos.
b. Bezerrinho recém-nascido
c. A uma cidade antiga.
12. N
 o Paraná, piá é o modo
como as pessoas chamam:
a. Um garoto.
b. Um passarinho.
c. Uma pessoa baixinha.
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Será que você sabe os vários jeitos
de dizer a mesma coisa em diferentes
regiões do Brasil?

De 5 a 8 acertos
Você conhece muitas
palavras curiosas de
diferentes regiões
do Brasil, mas ainda
pode aprender mais.
Procure pesquisar
e comparar com as
palavras do lugar
onde você mora.
mais de 8 acertos
Parece que você
convive com gente
de muitos estados
do país e tem sempre
interesse em conhecer
palavras novas.
Continue a pesquisa
e desafie sua turma
a formar frases com
palavras curiosas.

ilustrações: jean claude

é essa?

Olhe, as
bandeirinhas
são de
jerimum!

De 0 a 4 acertos
Você conhece só as
palavras da região
onde mora. Converse
com pessoas de outros
lugares do Brasil, faça
pesquisas e preste
atenção no modo
de falar de amigos
de lugares diferentes.

resposotas: 1c; 2a; 3c; 4a; 5b;
6a; 7a; 8b; 9c; 10b; 11b e 12a
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OS LIVROS juvenis MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • maio 2013

DICAS DOS LEITORES *
C
 ontos de fadas (Perrault, Grimm, Andersen e outros)
Amo ler histórias de contos de fadas. Legal. Tem
muitas histórias engraçadas, como a do Gato de Botas.
São varias fábulas. Mas eu gostei mais da história
da Branca de Neve.

3
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Julien Lopes Costa, 12 anos. Lê 20 livros por semana.

C
 asa do pesadelo (Diane Hoh)
O livro é uma série de contos de terror publicados
pela editora Rocco. Gostei do suspense dos textos,
da parte das mortes e de tentar descobrir quem matou
determinado personagem. Adorei o final,
que é bem bom.

4

Diário de um banana:
Dias de cão
Greg, um ‘caseiro’ assumido,
está vivendo sua derradeira
fantasia de verão - nada de
responsabilidades e regras.
Só quer jogar videogame.

Raphael Lee, 14 anos. Lê 3 livros por mês.

 O triste fim de Policarpo Quaresma (Lima Barreto)
Peguei o livro por simples curiosidade, amigos
recomendaram. Estou gostando. Ainda não terminei.
É a história de um homem extremamente nacionalista,
mas que não é levado a sério e é ridicularizado por todos.

5

Daniel dos Santos Marinho, 17 anos. Lê 2 livros por mês.
*Leitores da Biblioteca de São Paulo.

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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	O mar de monstros
	Percy Jackson e seus amigos
estão em busca do velocino
de ouro, o único artefato
mágico capaz de proteger
o Acampamento MeioSangue da destruição.

6

A maldição do Titã
	Um chamado do amigo Grover
deixa Percy Jackson a postos
para mais uma missão - dois
novos meios-sangues foram
encontrados, e sua ascendência
ainda é desconhecida.
	Os arquivos
do semideus
	Três histórias com Percy e seus
companheiros, com jogos,
perfis ilustrados, entrevistas
com os personagens e o mapa
oficial do Acampamento.
As vantagens
de ser invisível
	As cartas de Charlie, que vive
entre a apatia e o entusiasmo,
encurralado entre o desejo
de viver a própria vida e ao
mesmo tempo fugir dela.

7

8

9

A batalha do labirinto
10
	O Monte Olimpo está em
perigo. Cronos, o perverso
titã que foi destronado e feito
em pedaços pelos doze deuses
olimpianos, prepara um
retorno triunfal.

Silêncio
	Nora não consegue se lembrar
dos últimos meses. Depois do
choque inicial de acordar em
um cemitério e descobrir que
ficou desaparecida por semanas,
ela precisa retomar sua rotina.
Jogos vorazes
	Quando Katniss Everdeen
decide participar para poupar
a irmã mais nova, causando
grande comoção no país, ela
sabe que essa pode ser a sua
sentença de morte.
	A Bíblia do Enem 2011
	Resolução comentada
das provas do Enem 2009
e 2010. Indispensável para
preparação de estudantes
às provas do Enem e aos
vestibulares futuros.
A sombra da serpente
	Os irmãos Sadie e Carter sabem
que sua herança ancestral
lhes reserva um importante
papel - seus poderes são
fundamentais para a restauração
da ordem do universo.

O canadense Scott Pilgrim tem vinte e poucos
anos, integra a banda de rock Sex Bob-Omb, curte
videogame e namora Knives Chau, chinesa de 17
anos, sem nunca ter a oportunidade de ir além
de pegar na mão da moça. Mas sua vida pacata
muda quando ele conhece Ramona Flowers, uma
americana que entrega compras feitas na Amazon.

O NINJA EM NOVO FORMATO
O ninja mais famoso da
atualidade ganhou uma nova
revista. Mas não é material
inédito. Naruto Pocket
republica desde o começo,
num formato pouco menor
que o do mangá normal, a saga
do jovem órfão cuja obsessão
é se tornar Hokage, espécie
de herói ninja. A história se
tornou um fenômeno mundial
– inclusive na TV.

entre

heróis
e

vilões
HISTÓRIA EM QUADRINHOS E/OU
LIVROS: DIVERSÃO GARANTIDA
PARA TODAS AS IDADES
texto: Marina Motomura
e Sidney Gusman

leitura

Chico Mendes, herói brasileiro que defendeu
a Amazônia até a morte, agora ganha
biografia ilustrada. Morador da cidade
de Xapuri, no Acre, ele trabalhava como
seringueiro e sempre lutou para preservar a
floresta – lutou tanto que acabou assassinado
em nome da preservação da Amazônia.

DRÁCULA, O MORTO VIVO
Conde Drácula está
de volta, agora ao lado
da terrível condessa
Elizabeth Bathory.
Os dois vilões adoradores
de sangue aparecem,
juntos, em uma mesma
aventura que mistura ficção
e realidade. O livro
é continuação do clássico
que aterroriza o mundo
há décadas.

espalhafatos

SCOTT
PILGRIM
CONTRA
O MUNDO

A HISTÓRIA
DE CHICO
MENDES
PARA
CRIANÇAS

duelo

Ilustrações: Rafael Quick
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A LIBERTADORES DA AMÉRICA E A CHAMPIONS LEAGUE SÃO OS TORNEIOS
MAIS IMPORTANTES DO FUTEBOL DEPOIS DA COPA DO MUNDO.
PARA O TIRATEIMA, COMPARE AS DUAS GRANDES COMPETIÇÕES

Clássico

Texto: Rodolfo Rodrigues

continental

libertadores
A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) paga US$ 20 milhões
de premiação – o campeão leva US$ 3,13 milhões. Mas a arrecadação é maior:
US$ 50 milhões de direitos para a TV e US$ 30 milhões de publicidade, mais os
US$ 20 milhões do patrocinador, Bridgestone, para batizar a Copa.
A disputa começou em 1960, entre os campeões de sete países:
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai. Atualmente,
são 35 clubes, de dez países da América do Sul, e mais três do México. A
Argentina, com 22 títulos, e o Brasil, com 14, são os que mais ganharam.
Com clubes formadores de craques, a Libertadores tem jogadores com grandes
chances de brilhar na Europa, como Neymar e o argentino Iturbe. A maioria das
estrelas é de veteranos, como Ronaldinho Gaúcho e Riquelme. Os elencos dos
32 clubes da fase de grupos da competição valem cerca de US$ 1 bilhão.

1X3

Champions
grana

A União Europeia de Futebol (Uefa) paga quase 50 vezes mais do que a Conmebol,
distribuindo mais de US$ 1 bilhão em premiação: o campeão europeu leva quase
US$ 70 milhões. A arrecadação também é bem maior. A Liga dos Campeões da
Europa recebe cerca de US$ 1,4 bilhão por temporada de TVs e patrocinadores.

história

Começou na temporada 1955/56 com os campeões de 16 países. Até 1991, era
chamada de Copa dos Campeões. A partir de 1992, com a entrada de mais clubes
(vice-campeões e terceiros colocados), virou Liga dos Campeões. Hoje, participam
78 clubes de 52 países. Espanha e Itália (12 títulos cada) são os maiores ganhadores.

jogadores

Os maiores craques da atualidade jogam o torneio: Messi, Cristiano Ronaldo,
Robben e Ibrahimovic, entre outros. Dos 736 jogadores da Copa do Mundo de
2010, mais de 200 disputam a atual edição da Liga dos Campeões. Os 32 clubes da
fase de grupos mantêm elencos que valem cerca de US$ 7,7 bilhões.

“The Champions!” Na tradição, o jogo dá empate. Mas, em grana
envolvida e jogadores participantes, a Liga dos Campeões dá de goleada!

FONTES: Sites da Conmebol, da
Uefa e www.transfermarkt.de

Texto: Tiago Jokura

Ilustrações: iluztra

um barato
de viagem
Traficantes de drogas mexicanos investiram em tecnologia
das (muito) antigas para enviar maconha para os EUA.
Em 2011, câmeras de patrulha americanas flagraram pessoas
operando uma catapulta para lançar pacotes sobre a cerca
que separa o estado americano do Arizona do estado
mexicano de Sonora. Graças ao vídeo, foram encontradas
duas catapultas metálicas, capazes de lançar até 2 quilos por
vez. A descoberta surpreendeu as autoridades, que já haviam
lidado com transporte de drogas via aviões, túneis, botes,
cavalos e carroças. Junto com uma das catapultas, foram
recolhidos 20 quilos de maconha e um grande veículo utilitário
usado para transportar a droga e a geringonça medieval.
A “equipe de lançamento” conseguiu escapar da polícia.

som das
entranhas

biografias
ambulantes
Participantes do projeto
“Biblioteca Humana”, da
Biblioteca Pública de Toronto,
podem “retirar” pessoas – em
vez de livros – para conversar
por meia hora sobre as
experiências delas. Dá para
escolher entre um policial, um
comediante, uma ex-prostituta,
um modelo e um ex-desabrigado
que sobreviveu ao câncer.

Um sueco de 45 anos
transformou sua barriga
em caixa de som. Para isso,
engoliu um microaparelho de
plástico, deu play e grudou
um estetoscópio – ligado a
um amplificador – na pança
para captar o áudio. O show
durou três horas. O som estava
ruim, mas ele espera vender a
tecnologia por uns 30 mil reais.

inacreditável

ninguém acredita

Qual o valor artístico de uma tela
em branco? Para o Conselho de
Artes da Inglaterra, vale a pena
gastar cerca de 4 mil reais para
exibir um quadro sem pinceladas
da artista plástica polonesa
Agnieszka Kurant. Além da pintura,
a exposição também conta com
uma escultura invisível e um filme
captado por uma câmera sem filme...

espalhafatos

contando

arte abstrata
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