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 O que tem dentrO  
 da sua fralda?  
  Ratinho é muito curioso.  

Ele gosta de descobrir como  
tudo é por dentro. Nada escapa 
de Ratinho, nem mesmo as 
fraldas de seus amigos.

 PlantandO uma amizade  
  A história de amizade entre um 

homem e um menino que se  
tornou seu companheiro na  
aventura de plantar árvores  
nas ruas e praças do bairro  
onde moravam.
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Os gatOs 
Nesta edição, o leitor 
descobrirá por que um gato 
deve ter três nomes diferentes 
e aprenderá uma daquelas 
verdades que só os grandes 
poetas sabem nos dizer – um 
gato não é um cachorro.

1
  a história de PePPa  
  No livro, a gente fica por  

dentro da história de Peppa,  
a porquinha, e de toda sua  
turma: seu irmão George,  
o Papai Porquinho, a Mamãe 
Porquinho, o Vovô e a Vovó. 

 aPrendendO sObre...:  
 O Planeta terra  
  Este livro de perguntas 

e respostas, repleto de 
ilustrações, responde a mais 
de 70 questões sobre cada 
um dos temas abordados.

 PePPa e a fada  
 dOs dentes  
  Peppa perdeu seu primeiro 

dentinho. Ela colocou o dente 
embaixo do travesseiro e 
ficou esperando pela Fada dos 
Dentes. Será que ela virá?

 PePPa: a maiOr POça  
 de lama dO mundO  
  Peppa adora chuve porque, 

depois que ela se espalha  
pelo chão, debaixo da água  
só pode existir uma baita  
poça de lama.

 O cOelhO sem Orelhas  
  Ninguém quer ser amigo  

do Coelho sem orelhas.  
Certo dia, ele encontra um  
ovo na porta de sua casa. 
Quando o ovo quebra, algo 
inesperado acontece.

 Judy mOOdy  
 quer a fama!  
  O retrato de Jéssica, a Rainha 

da Ortografia, estampando no 
jornal desencadeia em Judy 
Moody o desejo pela fama  
– a qualquer custo.

3 7

4

5 9

62 10

escreva Para O JOrnal, critique, OPine, 
sOlicite, dê sugestões. O JOrnal é seu!  
esPalhafatOs@sPleituras.Org 
a bibliOteca é sua! 
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 mOrangO sardentO  
  Envergonhada pelo apelido de 

‘morango sardento’, a autora, 
a atriz Julianne Moore, conta 
como fez de tudo para se livrar 
não só das pintinhas, como  
da autorrejeição na infância.
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    Terra de histórias - O feitiço do desejo (Cris Colfer) 
os irmãos gêmeos alex e Conner entram num livro  
e descobrem vários contos e histórias de fada,  
só que em uma aventura. achei demais! 
Karine Franca Rodrigues, 10 anos.  
Lê em média cinco livros por mês. 

   Boule & Bill (Laurent Verron) 
o garoto Boule tem dois bichos de estimação:  
um cachorrinho chamado Bill e a tartaruga Caroline.  
Esse quadrinho é muito divertido. Cada página conta 
uma história diferente. Já li todos os quadrinhos  
do Boule & Bill. 
Kleberson Galvão, 11 anos. Lê em media cinco livros por semana. 

     Capitão cueca (Dav Pilkey) 
adorei a história, é muito engraçada. Fala de  
um homem que foi hipnotizado e pensa que  
é um super-herói mas, na verdade, ele não  
tem poderes. 
Náthaly Araújo Bezerra, 10 anos. Lê em média  
quatro livros por mês.

* Leitores da Biblioteca de São paulo.



fique por dentro  
de como funciona o maior  
site de busca da internet
texto:  Maria Carolina Cristianini
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O que rOlA
dá um gOOgle?

quANdO vOCê

1  ÍNdiCe gigANte
Tudo começa muito antes de você 
buscar algo. Usando programas 
de computador, chamados robôs, 
o Google procura o tempo todo 
por sites para serem incluídos 
num banco de dados. É deste 
banco que vêm os resultados da 
sua pesquisa. Para o Google, é 
como se a internet fosse um livro 
com trilhões de páginas, que o 
buscador organiza num índice.

3   O que vOCê vAi ver? 
E como definir quais resultados 
aparecerão para você? O Google tem 
cerca de 200 critérios para isso. Alguns 
exemplos: se outras páginas possuem 
links para o site que será indicado 
(quanto mais links melhor), se a página 
tem sinônimos para a palavra-chave 
buscada e se os termos da sua pesquisa 
aparecem na URL (endereço do site).

2  megArrápidO
Quando você inicia uma 
pesquisa, o Google localiza 
informações no índice de 
páginas rastreadas pelo 
robô. Para trazer a resposta 
que você procura, são 
percorridos na rede mundial 
de sites cerca de 2400 
quilômetros, em velocidade 
muuuito alta!

4  AgOrA é A SuA vez!
Os resultados filtrados pelos critérios do Google são 
listados em ordem de relevância. Aí, é só ver qual 
deles responde melhor ao que você está procurando 
– e ficar atento se o site é confiável, é claro!

il
u

st
ra

çõ
es

: M
a

rC
el

o
 B

a
d

a
ri

i



CuriOSidAdeS
es

pa
lh

a
fa

to
s

hu
m

or

O que O vOvô nãO gOsta de cOmer?
O-vô cozido.

qual é O animal mais hOnestO  
dO mundO?
A cobra, pois ela não passa  
a perna em ninguém.

qual é a semelhança entre  
O gêniO e O abajur?
Os dois têm lâmpada.

cOmO se chama O hOmem  
mais altO da china?
Shen Fin

POr que O POlicial nãO gOsta  
de sabãO? 
Porque o negócio dele é deter gente 
(detergente).

quandO O fazendeirO fica de  
cabeça Para baixO?
Quando planta bananeira.

piAdAS CuriOSidAdeS
texto: déBora Zanelato e Juliana Caldas
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Se A geNte evOluiu dO mACACO, pOr que  
OS mACACOS AiNdA exiStem? 
Porque o homem não evoluiu dos macacos que 
conhecemos atualmente! o ser humano 
e os outros tipos de macacos – como  
chimpanzé, orangotango  
e gorila – tiveram os  
mesmos ancestrais,  
ou seja, evoluíram da  
mesma espécie há  
sete milhões de anos!  
Com o passar dos anos,  
as espécies foram se  
diferenciando, até chegar  
ao que conhecemos hoje. 

pOr que AS mulhereS NãO fiCAm CAreCAS COmO OS hOmeNS?
elas também ficam, mas isso é realmente muito mais raro. O motivo?  
é que a calvície está relacionada a um hormônio que faz os fios caírem  
e ele surge a partir da combinação de uma determinada enzima com  
a testosterona, o principal tipo de hormônio masculino. como as mulheres 
quase não produzem esse hormônio, é muito mais difícil que haja a tal 
combinação química para que os hormônios da calvície apareçam.

A mAtemátiCA fOi  
CriAdA pArA medir,  
fAzer CálCulOS, etC.  
mAS COmO fOi CriAdA?
a matemática não foi criada,  
na verdade esta ciência surgiu  
após um longo processo de desenvolvimento. tudo 
começou na África, onde existem registros de números 
com mais de 27 mil anos! no ano 3000 a.c. os povos 
egípcios e babilônios já tinham sistemas numéricos  
e até livros para ensinar os cálculos. com a ajuda  
de alguns filósofos da antiga grécia – como tales  
e Pitágoras – no século 6 a.c, a matemática começou  
a ficar parecida com o que conhecemos hoje.
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e aí?
se marcOu mais  
muito organizado  
Você gosta de tudo  
no seu devido lugar.  
Com certeza, não  
deve ter nenhum 
problema para  
encontrar suas coisas, 
ficando com tempo  
de sobra para brincar, 
por exemplo. 

se marcOu mais  
um pouco 
bagunceiro  
Em termos de 
organização, você tira 
nota 7: nem sempre 
espalha tudo pela casa, 
mas ainda pode 
melhorar  muito. Tente!

se marcOu mais   
o rei da bagunça 
Cama desarrumada, 
roupas pelo chão, 
brinquedos fora  
da caixa: você é pura 
confusão. Depois  
fica chateado por  
não nada. Ser 
organizado não dói.
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faça nosso teste e descubra  
seu nível de (des) organização

texto:  débora zanelato 

vOCê é 
bAguNCeirO?

4. Quando você procura 
algum objeto em casa, 
normalmente:

   Encontra logo, pois  
sabe onde guarda  
tudo o que é seu.

   Você nunca tem ideia 
de onde possa estar no 
meio da sua bagunça.

   Leva um tempo, mas 
você acaba achando.

5. Você resolve preparar  
um lanche no meio da tarde. 
como fica a cozinha?

   Mais ou menos limpa.
   Limpa e arrumada.
   Com uma pilha  

de pratos e muitos 
talheres na pia.

6. Quando você vai brincar 
na casa de um amigo, o que 
faz na hora de ir embora?

   arruma a bagunça.
   Se os pais dele pedirem, 

ajuda a guardar  
os brinquedos.

   Nem se preocupa em 
arrumar a bagunça.

7. Se os seus brinquedos 
falassem, o que diriam?

   “obrigado por cuidar  
tão bem de mim!”

   “aqui é legal, mas você 
poderia arrumar um  
lugar melhor pra eu ficar.”

   “Não aguento  
mais ser jogado  
em qualquer lugar!”

8. Qual destas situações  
já aconteceu com você?

   Dormir no sofá, porque 
a sua cama estava cheia 
de roupas, material 
escolar e brinquedos.

   Ficar irritado com  
a bagunça dos seus 
irmãos ou primos.

   Levar uma bronca  
dos pais porque  
seu quarto estava  
aquela bagunça!

1. Quem entra no seu  
quarto costuma dizer:

   “Seu quarto é demais!”
   “parece que um furacão 

passou por aqui!”
   “posso tirar os livros  

de cima da cama  
para sentar?”

2. Quando chega da  
escola, o que você faz  
com a mochila?

   Às vezes deixa na  
sala, às vezes leva  
para o quarto.

   Joga em qualquer  
canto da casa.

   Guarda no seu quarto.

3. na hora de fazer a lição  
de casa, o que tem na  
mesa de estudo?

   Só o material  
da escola.

   além do material 
escolar, alguns 
brinquedos.

   Livros, cadernos, copos 
usados, salgadinhos, 
chocolate...
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  AnimAis fAntásticos  
 e onde hAbitAm  
  a acromântula, uma aranha 

monstruosa, e o basilisco, 
o rei das cobras, são alguns 
dos bichos extraordinários 
apresentados pelo livro. 

 bruxA onildA é umA  
 boA compAnheirA  
  Em  ‘O bebê fantasma’, a bruxa 

onilda encontra um bebê fantasma 
pendurado em seu varal. Em ‘No 
zoológico’, ela percebe que todos os 
animais do zoo estão indispostos. 

 cinderelA pop  
  Cintia é uma princesa dos  

dias atuais: antenada, decidida  
e adora música. porém, um  
dia, o castelo de Cintia  
desmorona e, com ele,  
tudo à sua volta.

                       fico à  
                       esperA...  
o caminho trilhado por um homem, da infância  
à maturidade, interligado por um fio de lã vermelho  
que percorre as páginas.

 o diário dA princesA  
  após descobrir ser a herdeira  

de um reino europeu, a nova- 
-iorquina Mia Thermopolis  
vai morar com seu pai para 
aprender a agir como a  
verdadeira nobre que é.

 A AgendA dos  
 monstros  
  Monstros bobocas não 

conseguem assustar ninguém.  
o que eles andam fazendo  
em vez de aterrorizar  
as crianças?

 os contos de  
 beedle, o bArdo  
  Coletânea de contos de fadas  

que traz histórias sobre  
o passado de Hogwarts  
e nomes já conhecidos  
dos fãs da série Harry potter.

 erAgon  
  Eragon é um jovem de  

15 anos que, ao encontrar  
na floresta uma pedra azul, 
polida, se vê da noite para  
o dia no meio de uma disputa 
pelo poder do Império.

top 10

A meninA mAis  
friA de coldtown
No mundo de Tana existem 
cidades rodeadas por muros – são 
as Coldtowns. Nelas, monstros 
que vivem no isolamento e seres 
humanos ocupam o mesmo 
espaço, num embate sangrento.

 o lAdrão de rAios  
  Um artefato precioso foi 

roubado do Monte olimpo 
e percy Jackson é o principal 
suspeito. Ele e seus amigos 
terão de fazer mais do que 
capturar o ladrão.

Editor: Fábio de Oliveira (MT 29.513 - SP); Designer: Luciana Fernandes. 
Colaborador: Michele Iacocca (quadrinhos), Conteúdo: Editora Abril  
(revistas Recreio  e  Mundo Estranho).
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DICAS DOS LEITORES*
    Extraordinário (R.J. Palácio) 
Extraordinário é um excelente livro. Um menino  
que nasceu com o rosto deformado sempre estudou  
em casa. Mas, um dia, entrou em uma escola.  
Todos os colegas ficavam olhando para ele,  
que fingia não notar. Eu gostei muito do fim  
porque o personagem principal foi escolhido  
como melhor aluno e amigo da escola. 
Levi Liberman Junior, de 12 anos. Lê em media 5 livros por mês. 

     A escolha (Kiera Cass) 
Este foi o primeiro livro que consegui entender bem. 
Adorei a história, que é narrada nos mínimos detalhes.  
É bem legal imaginar o que está acontecendo.  
Bruna Souza, 17 anos. Lê em média 10 livros por mês. 

      Maze Runner, Vl.2 - Prova de Fogo (James Dashner) 
O livro conta como Thomas e seus amigos saíram do 
Labirinto e começam a fazer um experimento para 
poderem escapar do Deserto, onde estão presos.  
Lucas Costa Brandão, 13 anos. Lê em média um livro por mês. 

* Leitores da Biblioteca de São Paulo

OS LIVROS infantiS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA PARquE vILLA-LOBOS • AgOSTO/SETEMBRO DE 2015
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Se deu certo na concorrência, por que não copiar? a Marvel lançou sua equipe all 
star três episódios depois da DC, em setembro de 1963, com seu então campeões 
de popularidade: Homem de Ferro, Thor, Hulk, Vespa e Homem-Formiga. o Capitão 
américa se juntou a eles na quarta edição, mas é considerado um membro fundador. 

Avengers 1, que reiniciou a contagem do título norte-americano dos Vingadores, foi 
o gibi mais vendido dos EUA em 2010 (o reboot do título paralelo New Avengers 
ficou em sexto). No mesmo ano, Justice League of America amargou o 151º lugar! 
Edições dos Vingadores deram uma surra nas da Liga em 2009, 2008 e 2007.

o time da Marvel também dançou em outro crossover famoso,  
Marvel VS. DC, de 1997. Dos seis confrontos envolvendo membros dos  
grupos de super-heróis, os Vingadores só ganharam dois (Thor X Capitão  
Marvel e Homem-aranha X Superboy).

Surgiu na edição 28 da revista The Brave and the Bold, em março de 1960, 
como tentativa de recriar a Sociedade da Justiça – o primeiro supergrupo  

de HQs, bolado em 1940. Já trazia Batman, Mulher Maravilha e Superman.  
Em outubro do mesmo ano, a Liga ganhava seu gibi.

o time do Batman costuma vender menos que o do Thor. Um dos truques  
do gibi Justice League of america para atrair novos leitores nos EUa é zerar  

a numeração da capa, recomeçando-a com uma “edição nº1”. Foi assim  
que ela se tornou a HQ mais vendida de 2011.

Na minissérie Vingadores/LJA, duas entidades cósmicas forçam cada  
equipe a buscar seis artefatos mágicos no universo do time rival.  

Embora, no final, os heróis da DC e da Marvel se unam contra os vilões,  
o resultado é inequívoco: 7 a 5 para a Liga.

história

vendas

Confronto 
direto

TexTo: Marcel Nadale
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VitóriA dA ligA! Embora os vingadores sejam mais  
populares atualmente, é difícil competir com a tradição.2X1

É hora de resolver de uMa vez por todas uMa  
das Maiores rivalidades das hQs: QueM leva a Melhor 

eNtre a graNdes eQuipes da Marvel e da dc?

liga  da  justiça vingadores
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Quanta
criATiviDADe!
Com 5.566 
munICípIos no 
BrasIl, não é à toa 
que alguns tenham 
reCeBIdo nomes um 
tanto... dIferentes. 
InvestIgamos 
as hIstórIas por 
trás de alguns 
dos BatIsmos maIs 
CurIosos do país

TexTo:  kátia abreu
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  1    trairÃo (pa)  
PoPulAção 16.875 habitantes 
Quem nasce lá é trairense
Não foi uma homenagem  
a um grande traidor – mas  
ao peixe sorrateiro que inspira  
a gíria. Supostamente,  
quando os primeiros homens  
chegaram à área, no início  
da década de 70,  
pescaram uma  
traíra de 40 kg  
no rio amadeus.  
História de  
pescador?

1



  3    orizona (go)                                        
PoPulAção 15.140 habitantes 
Quem nasce lá é orizonense
arizona brasileiro? Que nada.  
a região era uma das maiores produtoras  
de arroz do estado de Goiás, por isso  
recebeu este nome. oriza é arroz em latim  
(e também o nome científico do grão). 

  4    anta gorda (rs)                                 
PoPulAção 6.228 habitantes 
Quem nasce lá é anta-gordense
remete a um feito famoso: em torno de 1900, quando  
a região entre os rios Guaporé e Forqueta  
era tomada por mata  
virgem e animais, mataram  
ali uma anta muito gorda.

  5    venha ver (rn)                                   
PoPulAção 4.086 habitantes 
Quem nasce lá é venha-verense
Segundo moradores mais antigos,  
uma fazendeiro local não acreditou  
quando a sua empregada disse  
que flagrara a filha dele namorando  
um escravo. “Venha ver”, ela teria insistido. 

  6    passa e fiCa (rn)                                
PoPulAção 12.424 habitantes 
Quem nasce lá é passa-fiquense
Em 1929, o comerciante Daniel  
Laureano abriu uma bodega na  
estrada que liga Nova Cruz à Serra de São Bento.  
o clima boêmio passou a atrair gente à beça  
e que não queria sair dali.

  7    Coité do nóia (al)                                
PoPulAção 11.049 habitantes 
Quem nasce lá é coitenense
“Noia”, gíria para usuários de drogas, era  
também o sobrenome da primeira família a  
se fixar nessa cidade. ali, encontraram muitos 
coitizeiros – árvore que dá fruto de casca bem 
resistente, usada para armazenar alimentos e líquidos.

  8    japonvar (mg)                                  
PoPulAção 8.622 habitantes 
Quem nasce lá é japonvaense
Conhece alguém que recebeu metade  
do nome do pai e metade do da mãe,  
tipo Lucimar ou Florivalda? aqui rolou algo parecido: 
a cidade fica próxima a um trevo rodoviário que une 
Januária, São João da ponte e Varzelândia. 

  9    passabém (mg)                                   
PoPulAção 1.764 habitantes 
Quem nasce lá é passabenense
o nome teria vindo das fartas  
refeições oferecidas aos viajantes da Estrada real.  
outra teoria diz que cavaleiros perguntavam se  
dava para “passar bem” em um córrego próximo,  
que atolava ao chover.

  10    varre sai (rj)                                    
PoPulAção 9.966 habitantes 
Quem nasce lá é varressaiense
Em meados do século 19, havia ali um rancho. Sua 
proprietária, dona Inácia, liberava o estábulo para  
servir de pernoite para os viajantes. Com uma condição: 
era preciso limpar tudo antes de partir. por isso, a 
“hospedaria” ficou conhecida como “rancho Varre e Sai”. 

  2    feliz natal (mt)                                  
PoPulAção 12.440  habitantes 
Quem nasce lá é feliz-natalense
Em 1978, imigrantes tentavam voltar  
para o sul do país no Natal. Mas um  
rio transbordou. Daí, eles comemoraram  
ali mesmo – e nomearam o rio (que depois  
batizaria a cidade).
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