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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*

    A curiosidade premiada 
(Fernanda Lopes de Almeida)
Conta a história de uma menina que perguntava tudo. 
Perguntava pra cozinheira como fazia feijão, até que um 
dia a mãe dela ensinou a fazer e como � cou muito bom 
ela ganhou de presente uma viagem para a praia.
Kathlen Aparecida Galvão, 10 anos. Lê 10 livros por mês.

    Club Penguin - Shadow Guy e Gamma Gal: 
uma dupla de heróis (Arie Kaplan)
São dois super-heróis pinguins que precisam combater 
um monstro do lago, mas o monstro só queria encontrar 
a casa dele. É uma história em quadrinhos muito legal!
Gustavo Henrique, 8 anos. Lê de 4 a 5 livros por mês.

    Ladrão de Raios (Rick Riordan)
O autor mistura mitologia grega com personagens 
adolescentes. Conta a história de Percy Jackson, um garoto 
que vive com sua mãe e não sabe que é um semideus, 
� lho de Poseidon. Quando ele descobre tudo sobre sua 
vida, é enviando a um acampamento de treinamento 
de semideuses, onde começa viver grandes aventuras.
Ana Beatriz Pereira Morais, 11 anos. Lê 2 livros por mês.
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  25 ANOS DO MENINO  
 MALUQUINHO  
  História em quadrinhos inédita 

com 25 ilustrações de grandes 
artistas convidados que 
adaptaram seus desenhos aos 
personagens de Ziraldo.
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 FÁBULAS COM MORAL 
  Com este livro, as crianças 

vão se divertir e assimilar a 
moral das fábulas, que 
passam de geração em 
geração e nos ensinam 
a viver.
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 FÁBULAS COM MORAL 
  Com este livro, as crianças 

NUVEM FELIZ
Nuvens costumam ser 
muito temperamentais. 
Qualquer ventinho as empurra 
de um lado para o outro, 
e assim elas mudam de cor, 
e de humor, a todo 
momento.
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  A BRUXINHA  
 E O GODOFREDO  
  Neste livro, a bruxinha recebe 

a visita de uma personagem 
intrigante - Godofredo, que 
já chega ‘louco’ para roubar 
a varinha mágica.

  A BRUXINHA  
 E O GODOFREDO  
  Neste livro, a bruxinha recebe 

a visita de uma personagem 
intrigante - Godofredo, que 
já chega ‘louco’ para roubar 
a varinha mágica.

  A BRUXINHA  
 E O GODOFREDO  
  Neste livro, a bruxinha recebe 

 FILHOTES DE BOLSO  
  Seu Totó não é um homem 

como outro qualquer. 
Ele é apaixonado por 
cachorros, ou melhor, por 
cachorros daqueles bem 
pequenininhos.
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  CURTA O MENINO  
 MALUQUINHO V. 2  
  O personagem mais famoso de 

Ziraldo em incríveis aventuras 
de uma página. São 64 histórias 
curtinhas em que o leitor vai 
encontrar diversão rápida.

  CURTA O MENINO  
 MALUQUINHO V. 2  
  O personagem mais famoso de 

Ziraldo em incríveis aventuras 
de uma página. São 64 histórias 
curtinhas em que o leitor vai 

  CURTA O MENINO  
 MALUQUINHO V. 2  
  O personagem mais famoso de 

  FÁBULAS: HISTÓRIAS DE  
 ESOPO E LA FONTAINE  
 PARA O NOSSO TEMPO 
  Paulo Coelho faz uma seleção 

de 96 fábulas. Este é um livro 
para os � lhos, e para os pais 
lerem com os � lhos.
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  O GALINHO 
 CHICKEN  LITTLE  
  Ele descobre um plano 

alienígena de dominação do 
mundo, mas precisa superar o 
descaso dos moradores para 
salvar o planeta Terra.
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  A TURMA DA MÔNICA:  
 LENDAS BRASILEIRAS  
  Coletânea de lendas 

brasileiras onde os 
personagens da Turma da 
Mônica representam os mitos 
do folclore para crianças.
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 HISTÓRIAS DA FAZENDA  
  Uma seleção de histórias 

engraçadas e curiosas da 
fazenda, para divertir crianças 
e adultos, com textos claros 
e belas ilustrações, que vão 
alegrar e encantar.
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engraçadas e curiosas da 
fazenda, para divertir crianças 
e adultos, com textos claros 
e belas ilustrações, que vão 
alegrar e encantar.
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  Uma seleção de histórias 8

* Leitores da Biblioteca de São Paulo
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JÁ PENSOU QUE LEGAL SER VELOZ COMO A 
ÁGUIA, FORTE COMO O TIGRE E ESPERTO COMO 
O MACACO? FOI ESSA IDEIA QUE DEU ORIGEM 

AOS MOVIMENTOS DO KUNG FU
TEXTO:  LUDMILLA BALDUINO
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O lutador faz movimentos 
sinuosos, estuda o oponente, 
mantém os braços 
alongados e as mãos 
em formato de concha.

Os movimentos são suaves,
às vezes com mãos abertas
como asas ou com os
dedos unidos, formando
um bico de pássaro.

INSPIRAÇÃO ANIMAL   Conheça alguns tipos de kung fu.

EM AÇÃO
BICHOS 

SERPENTE

Os movimentos são 
� exíveis e o lutador 
usa muito as pernas. 
As mãos � cam em 
forma de garras.

AGUIA

INSPIRAÇÃO ANIMAL

Os movimentos 
são fortes e rápidos. 
Os dedos � cam 
abertos e arqueados, 
como garras.

TIGRE
GARÇA

Essa arte marcial é uma das mais antigas e seu nome ori-
ginal é wushu, palavra chinesa formada pelos termos 
guerra (wu) e arte (shu). O nome kung fu só surgiu de-

pois e quer dizer trabalho contínuo, pois essa modalidade 
exige aperfeiçoamento constante. Dizem que um monge 
se isolou em uma fl oresta observando animais e, ao retornar, 
ensinou aos outros monges movimentos dos bichos, para 
que desenvolvessem agilidade, fl exibilidade e concentração. 
Com o tempo, o kung fu se espalhou como arte marcial e 
hoje é praticado de forma pacífi ca, em diferentes estilos. Se-
gundo, especialistas, ele é indicado para meninos e meninas 
e pode ajudar a desenvolver o corpo e a mente.

JÁ PENSOU QUE LEGAL SER VELOZ COMO A 
ÁGUIA, FORTE COMO O TIGRE E ESPERTO COMO 
O MACACO? FOI ESSA IDEIA QUE DEU ORIGEM 

INSPIRAÇÃO ANIMALINSPIRAÇÃO ANIMAL Conheça alguns tipos de kung fuConheça alguns tipos de kung fu

EM AÇÃOEM AÇÃO
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POR QUE A ZEBRA GOSTA 
DE FILMES ANTIGOS?
Porque eles são em preto e branco.

O QUE UMA TOMADA DISSE PARA 
A OUTRA ANTES DE SAIR?
Eu já volts!

DOIS ÍNDIOS ESTAVAM NUMA CANOA 
E PERDERAM O REMO. QUAL É O 
NOME DO FILME?
Procurando Remo.

QUEM, QUANDO JOGA
CARTAS, SEMPRE GANHA?
A cartomante.

QUAL É A PARTE LUTADORA DA CASA?
É o banheiro, por causa do boxe.

QUAL É A BEBIDA QUE OS
MARCIANOS MAIS GOSTAM?
Chá Marte (chá-mate).

PIADAS CURIOSIDADES
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POR QUE O CHICLETE
SEMPRE GRUDA NOS
DEDOS, MAS NÃO 
GRUDA NA BOCA?
Porque a boca está cheia
de saliva e o chiclete não 
gruda bem em superfícies 
molhadas. Quando é 
tocado pelos dedos secos, 
o chiclete gruda na pele,
mas, se você molhar os 
dedos antes de tirá-lo da 
boca, vai perceber que ele 
gruda muito menos.

POR QUE VOMITAMOS?
Essa é uma forma de defesa 
do corpo. Se comemos demais 
ou ingerimos algo estragado, 
o cérebro envia sinais para que 
os músculos do estômago se 
contraiam e o caminho se abra 
para mandar o alimento para 
fora. Também pode acontecer 
quando sentimos tontura. O 
labirinto, o órgão que cuida do 
equilíbrio do corpo, dispara 
o movimento de contrações 
no estômago e o vômito. 

TEXTO:  IVONETE LUCÍRIO

Chá Marte (chá-mate).

OS MOSQUITOS TÊM 
SANGUE AZUL OU VERDE?
O sangue dos mosquitos é quase
incolor e um pouco esverdeado. Mas 
alguns insetos � cam com o sangue 
da cor dos alimentos que ingerem. 
Por isso, o líquido que circula no 
corpo de mosquitos que sugam 
sangue pode � car avermelhado. 
Já as lagartas, que ingerem muitas 
folhas, � cam com o sangue 
esverdeado. A principal função 
do sangue dos insetos é levar 
nutrientes e hormônios para as 
diferentes partes do corpo.

gruda muito menos. alguns insetos � cam com o sangue 
da cor dos alimentos que ingerem. 
Por isso, o líquido que circula no 
corpo de mosquitos que sugam 
sangue pode � car avermelhado. 
Já as lagartas, que ingerem muitas 
folhas, � cam com o sangue 
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no estômago e o vômito. 
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DOS VILÕES

   Fingiria ser um herói.
   Agiria rapidinho, exibindo 

suas habilidades.
   Iria para seu esconderijo 

para pesquisar um jeito de 
acabar com ele.

5.  Qual assistente você teria? 
   Pequenos robôs que se 

transformam em veículos.
   Um exército de seres 

gosmentos e fedidos.
   Nenhum. Um vilão de 

verdade se vira sozinho.

6.  Que identidade secreta 
você escolheria?

   Atleta, para � car cada vez 
mais forte e veloz.

   Inventor de videogames, 
para estar cercado de 
tecnologia.

   Vendedor de vassouras, 
para observar a vizinhança.

7.  Você � caria muito irritado se:
   Destruíssem seus 

óculos de raios X.
   Tivesse de abandonar a Terra.
   Perdesse a fama de mal.

8.  Na disputa para se tornar o 
maior vilão de todos, você:

   Criaria clones de 
outros vilões, que se 
comportariam como seres 
bonzinhos.

   Partiria para cima dos 
concorrentes, mostrando 
seus poderes.

   Investigaria o ponto fraco 
de cada oponente e se 
dedicaria a tirar um de cada 
vez da competição.

9.  Todo plano infalível para 
dominar outro planeta 
deve incluir:

   Várias alternativas de ação.
   Uma nave capaz de � car 

invisível.
   Disfarces de alienígena.

10. O que você faria para 
exterminar um exército de 
baratas alienígenas?

   Pisotearia todas com 
um sapato gigante.

   Pularia por cima delas.
   Criaria um laser destruidor 

de baratas.

ENGRAÇADO, TECNOLÓGICO OU AGITADO? 
DESCUBRA QUE TIPO DE VILÃO VOCÊ SERIA

SE MARCOU MAIS  
Você seria um vilão bem 
engraçado e provocaria 
mais risos do que gritos 
de medo. Pelo jeito, você 
prefere mais se divertir a 
dominar o mundo. Use 
essas qualidades para 
se entender cada vez 
melhor com a turma, 
seus pais e irmãos. 

SE MARCOU MAIS  
Você gosta de ação e 
adoraria mostrar suas 
habilidades. Impaciente, 
tentaria resolver tudo 
depressa e talvez saísse 
um pouco machucado. 
Fique longe dos vilões 
e use seu senso prático 
no dia a dia. 

SE MARCOU MAIS  
Para você, até o mundo 
dos vilões � caria mais 
legal com tecnologia. 
Você seria um vilão que 
estuda os inimigos para 
achar formas diferentes 
de vencê-los. Como não 
perde tempo com planos 
infalíveis, use esse tempo 
em tarefas da escola e 
brincando com a turma.

1.  Numa brincadeira, se você 
faz parte do grupo dos 
vilões, que estratégia usa 
para surpreender os heróis? 
   Cria um lançador 

de raios desintegradores 
de moléculas heroicas.

  Faz uma armadilha.
   Seus conhecimentos 

de artes marciais.

2.  Um verdadeiro vilão tem:
  Rapidez.
   Equipamentos modernos. 
  Jogo de cintura.

3.   Em que lugar você se 
esconderia dos heróis?

   Em um parque de 
diversões, para se 
disfarçar melhor.

   Em uma caverna que 
se abriria com o comando 
da sua voz.

   Em um lugar escuro e 
misterioso.

4.   Ao encontrar um vilão 
concorrente no meio de 
uma disputa, você:

NO MUNDO

TEXTO:  MARIA CAROLINA CHRISTIANINI
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Top10 • os livros juveNis mais lidos do mês

Conheça a Brazuca

Vale a pena sediara Copa do Mundo?



   AventurAs de Alice 
 no pAís dAs mArAvilhAs: 
  as aventuras de alice ao cair  

numa toca de coelho, que a leva 
a um lugar povoado por criaturas 
que misturam características 
humanas e fantásticas. 

 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.

 sussurro 
  Entrar em um relacionamento 

não estava nos planos de  
Nora Grey. Seduzida pelo  
sorriso despretensioso de patch, 
ela se sente incapaz de pensar 
com clareza.

  o teoremA KAtherine 
  Se o assunto é relacionamento, 

o tipo de garota de Colin tem 
nome - Katherine. E, em se 
tratando de Colin e Katherine, 
o desfecho é sempre o mesmo: 
ele leva o fora.

 cidAdes de pApel 
  Quentin Jacobsen tem uma  

paixão platônica pela magnífica 
vizinha e colega de escola,  
Margo roth Spiegelman. até  
que um dia ela invade sua vida 
pela janela de seu quarto...

 corAções de neve 
  arzallum, o Maior dos  

reinos, tem um novo rei,  
e a esperada Era Nova se  
inicia. Entretanto, coisas 
estranhas continuam  
a acontecer... 

  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.

 A pirâmide vermelhA 
  os irmãos Carter e Sadie Kane 

embarcam em uma perigosa 
jornada - uma busca que revelará 
a verdade sobre sua família e sua 
ligação com uma ordem secreta  
do tempo dos faraós.

top 10

OS LIVROS juvEniS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • janeiro 2013

A Seleção
para trinta e cinco garotas,  
a Seleção é a chance de uma 
vida. a competição reúne  
moças de dezesseis a vinte  
anos para decidir quem  
se casará com o príncipe.

 diário de um bAnAnA:  
 As memóriAs de  
 greg heffley  
  Em busca de um pouco  

de popularidade, o garoto  
se envolve em uma série  
de situações engraçadas.

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

1

2

3 7

4 8

5 9

6 10

DICAS DOS LEITORES 
   Morte súbita (J.K. Rowling) 
Depois da morte de um ícone político, na pequena 
cidade de Pagford, uma cadeira fica vaga no Conselho 
Distrital e uma eleição é feita para decidir quem  
ocupará o lugar do falecido. 
Herison Deivi Piza, 15 anos. Lê 2 livros por mês. 
(BPM Prof. Iracema B. Hoppner – Santa Lúcia/SP)

    A culpa é das estrelas (John Green) 
Uma adolescente que tem câncer procura um grupo 
de apoio e lá conhece um garoto e eles se apaixonam. 
Trata-se de uma história detalhada e emocionante. 
Elisa Mazieiro Coracini, 12 anos. Lê de 2 a 3 livros por mês. 
(BPM Victor Lima Barreto - Vargem Grande do Sul/SP)

     Diário de um banana: Rodrick é o cara (Jeff Kinney) 
É a história de um garoto que escreve tudo  
o que vê e o que deseja em um diário. Ele se mete  
em várias confusões, só que desta vez os problemas 
envolvem sua própria família. É um livro que fala  
da amizade, das diferenças e do amor entre irmãos. 
Alexandre Baptista Charcas, 12 anos. Lê 2 livros por mês. 
(Biblioteca de São Paulo)
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a redoNda top 5  Bolas estranhas e perebas do futebol

Conheça a bola  
que vai rolar na Copa 

do Mundo do brasil

DISPUTA EMBOLADA  a Copa de 1930 
não tinha bolas padronizadas. Na final, entre 
argentina e Uruguai (o campeão), uma bola foi 
usada no primeiro tempo e outra no segundo.

É PRA CHUTAR  Bola laranja? Esta era a bola 
da Copa de 1966. De perto, a disposição dos 24 
gomos de couro parecia mais a de uma bola de
vôlei. Na final, deu Inglaterra contra a alemanha.

REPLAY  Desde 1970, quando a adidas começou 
a fabricar bolas para a Copa, a única a repetir o 
modelo da edição anterior foi a redonda de 1974, 
com gomos pentagonais pretos e hexagonais. 

TRAÇOS ORIENTAIS  Bastante criticada, a bola da 
Copa de 2002 tinha um desenho em formato de 
chama: a lâmina (shuriken) simbolizava a energia 
utilizada pelos países-sedes, Japão e Coreia.

A MAIS REDONDA  Na Copa de 2006, a bola  
de couro e espuma sintéticos, de volta ao preto 
e branco, com pequenos detalhes dourados,  
foi vista como a mais redonda da história.

NOVIDADE  a Brazuca é formada por seis partes 
em formato de bumerangue. Esta característica 
dá maior aderência, além de tornar a bola mais 
estável e melhorar a aerodinâmica. as bolas 
comuns possuem 32 gomos hexagonais.

REFERÊNCIAS  o design da Brazuca, linhas nas 
cores vermelho, azul e verde, é inspirado nas fitas  
do Senhor do Bonfim e nas curvas do rio amazonas, 
além de fazer referência ao céu estrelado.

BRAZUCA?  o nome Brazuca foi escolhido após 
votação popular e recebeu 77,8% dos votos.  
as outras opções eram “Bossa Nova” (14,6%)  
e “Carnavalesca” (7,6%).

AFINANDO O CHUTE  Depois das críticas feitas 
à Jabulani – os atletas afirmavam que os chutes 
saíam tortos –, a Brazuca foi a bola mais testada 
de todos os tempos: mais de 600 jogadores 
deram um veredicto.

QUEM VAI QUERER?  a adidas, fabricante 
oficial, vende a Brazuca pelo preço de r$ 399,90.

TexTo: pieter Zalis
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TexTo: sheyla Miranda

o evento vai gerar empregos e obras de 
infraestrutura, mas também custará bilhões  
aos cofres públicos. e aí golaço... ou bola fora?

nosso país receberá os melhores Jogadores 
do mundo para o que promete ser uma copa 

do mundo tão eletrizante quanto polêmica.

O Brasil passará 
a ter 12 estádios 

modernos, 
equiparáveis 

aos melhores do 
mundo, com mais 

comodidade e 
segurança para 

os torcedores. Na 
Alemanha, após 

a Copa de 2006, a 
frequência média 

nos estádios 
subiu para 90%. E 
as arenas poderão 

atrair eventos 
internacionais.

Ainda há dúvidas 
sobre a capacidade 

do Brasil de 
oferecer segurança 

aos turistas e 
aos atletas. Caso 
o país não seja 

capaz de garantir 
tempos de paz 

nas cidades-sedes, 
poderá queimar 
sua imagem no 

exterior e até 
perder o direito 

de realizar a 
Olimpíada de 

2016.

O enorme fluxo 
turístico poderá 

provocar um caos 
aéreo com voos 

atrasados ou 
cancelados. Segundo 
a Infraero, das obras 

em 13 aeroportos 
considerados 

estratégicos para a 
Copa, seis não estarão 

concluídas até lá.

o Brasil
vale a peNa

O governo poderia usar 
os bilhões de reais a ser 
investidos na Copa para 

solucionar demandas 
mais urgentes, em áreas 
como educação e saúde. 

Com esse dinheiro 
seria possível construir 
mais de 400 hospitais-

escolas.

siM! Não!

A previsão é que mais 
de 700 mil postos de 

trabalho sejam gerados, 
cerca de 330 mil 

empregos permanentes. 
O aquecimento da 
economia deverá 

impactar nosso Produto 
Interno Bruto (PIB)  

até a Copa.

Pelo menos 600 mil 
estrangeiros devem 
visitar o país. Além 

disso, o fluxo de 
turismo nacional 
deve mover mais 
de 3 milhões de 

brasileiros. Quanto 
mais turistas, mais 
dinheiro entra para 

os cofres públicos na 
forma de impostos.
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O casal Bobbi Van Zante e Elijah Slagter, de Iowa, nos EUA,  
é tão aficionado por Mario que homenageou o encanador  
até no dia do casamento. Os pombinhos se uniram vestidos 
de Princesa Peach e Mario, o pai da noiva foi de Bowser e as 
mães, de estrelinhas. A festança foi em um verdadeiro reino 
dos cogumelos: decorada com os fungos e casquinhos de 
tartaruga. E essa não foi a única vez que o herói bigodudo 
inspirou casais apaixonados: em 2008, um americano também 
usou um dos jogos de Mario, Super Smash Bros., para formar, 
com os bloquinhos, a mensagem “marry me?” (“Casa 
comigo?”) para que sua namorada visse. Outro romântico 
hackeou o jogo preferido de sua noiva, Bejeweled, para inserir 
a mensagem “você quer se casar comigo?” em uma das fases.

aMor,
estraNho aMor

TexTo: lina vieira

CoNtaNdo
NiNguéM aCredita

além de ter quebrado o código 
secreto do playStation 3 para 
permitir o uso de jogos piratas, 
o hacker George Hotz 
desvendou os segredinhos  
do iphone. Isso deveria ser 
motivo para as empresas de 
tecnologia quererem manter 
distância dele, certo? Não para  
o Facebook, que o contratou.  
É o velho ditado: “Se não pode 
vencê-los, junte-se a eles”.

Imagine ter que jogar Mario 
Kart no Nintendo DS todo dia 
por recomendação médica? 
o sortudo foi Ben Michaels, 
garoto de 6 anos que sofria de 
ambliopia, conhecida como 
síndrome do olho preguiçoso. 
o médico recomendou que 
Ben jogasse com um tampão 
no olho saudável para forçar 
o olho preguiçoso a trabalhar. 
Ben agora vê tudo direitinho.

iNiMigo  íNtiMo

reCoMeNdação 
MédiCa

O artista Jordan Long resolveu fazer algo 
diferente no verão norteamericano: ele se 
enfiou dentro de uma caixa e foi transportado 
de caminhão de Bald Knob para Portland, num 
trajeto de 3.600 km! Durante esse tempo, Long 
ficou jogando o tempo todo a versão online
de o Senhor dos Anéis e tuitando.

CaixiNha de surpresas
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