Ano 2 - Nº 19 - Novembro 2013

:

Jornal parao

Sistema Estadual

de Bibliotecas

espalha
fatos

Públicas (SisEB)

ês

om
os d

lid
s
i
s
e
a
do
d
m
n
a
s
d
i
i
u
s
M
ant
f
Curio
n
i
do
s
ro

s liv
o
•
0

Top1

Teste

s
a
d
as

ri
ó
t
s
Hi

você leva jeito
para papai noel?

s
a
p
Co

s
a
d
a
Pi

espalhafatos

leitores

top 10

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

DICAS DOS LEITORES
D
 e quem é esta cauda? (Claire Belmont)
Eu gostei desse livro porque precisa descobrir qual
rabo tem cada animal. É muito bonitinho, mas
eu não lembro a história.

7

	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.

	Don Quixote
8
das crianças
	Baseado na obra de
Monteiro Lobato, as melhores
aventuras do cavaleiro andante,
contadas por Dona Benta,
na versão em quadrinhos.

	Diário de um banana:
	A verdade nua e crua
	Greg se vê diante de
novos desafios: começa
a se questionar se vale mesmo
a pena ingressar tão rápido
no mundo adulto.

5

	A máscara da
morte vermelha
	Edgar Allan Poe, o autor,
junta em suas narrativas
elementos perturbadores
como o sobrenatural,
o fantástico e o insólito.

9

	Animais pelo mundo
	A qual velocidade um
papa-léguas corre? Por que
razão as preguiças se penduram
sobre as árvores? O que os
outros animais fazem para
encontrar comida?

6

	De cabelo em pé
	É noite de lua cheia
na fazenda Cocoricó!
A turma se reúne em
volta da fogueira para
ouvir Lola contar histórias
de arrepiar.

10

	É o monstro?
	Breno e sua irmã estão
acampando no jardim com seus
amigos. Breno tem certeza de
que há um monstro escondido
em algum lugar, então ele
resolve dar uma olhadinha.

3
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Gracielly Rebeca Oliveira dos Santos, 7 anos. Lê 10 livros por mês.
(Biblioteca de São Paulo)

O
 tesouro das cantigas para criança
(Organizadora: Ana Maria Machado)

4

Eu gosto muito desse livro, adoro as cantigas
que tem nele, eu canto, leio e releio.
Dóris da Costa Santos, 9 anos. Lê 3 livros por mês.

(Biblioteca Municipal Profª Sueli Wippich de Campos,
de Barão de Antonina/SP)

H
 istórias para aprender a sonhar - O aniversário
da Infanta (Contos de fantasias de Oscar Wilde)
O livro é bem legal, tem muitas histórias e a que
mais gostei é O aniversário da Infanta, que conta
sobre uma princesa que conhece um anãozinho feio
em sua festa e passa a gostar muito dele e no fim
ele morre e ela fica muito triste.

Querido diário
otário – Nunca
subestime sua idiotice
Quando Jamie pensa nas coisas
que já viu Angelina fazer, acha
que todas elas são a maior bobeira.
Mas, essa deve ser a mais
estúpida de todas.

O caso dos
carneirinhos
O
 leitor irá se juntar ao
Peixonauta, o agente da Ostra,
ajudando os carneirinhos
a levar água de volta aos
montes verdes.

Maria Beatriz Ramos, 10 anos. Lê 4 livros por mês.

(Biblioteca Municipal Profª Sueli Wippich de Campos,
de Barão de Antonina/SP )

Escreva para o jornal, critique, opine,
solicite, dê sugestões. O jornal é seu!
espalhafatos@spleituras.org
A biblioteca é sua!
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	O saci
	Mais uma vez de férias no
Sítio do Picapau Amarelo,
Pedrinho se aventura pelos
mistérios do assombrado
Capoeirão dos Tucanos,
na companhia do Saci.

pegando no pé

Em um jogo contra a Polônia, durante a Copa de
1938, a chuteira do brasileiro Leônidas estourou.
Enquanto consertavam, ele marcou um golaço,
descalço mesmo! Muito diferentes, as chuteiras de
hoje são leves e especiais. Tem até uma inteligente,
que se ajusta sozinha à altura do gramado.

príncipe em campo

Copa de 1982: a França vencia o Kuwait por 3 a 1 e
marcou o quarto gol. Só que os jogadores do Kuwait
disseram ter ouvido um apito e acharam que a jogada
estava paralisada. Revoltado, o príncipe do Kuwait
entrou em campo, e convenceu o juiz a anular a
jogada. Mas a França marcou outro gol em seguida.

craque canino

O brasileiro Garrincha ficou
famoso pelos seus dribles,
que deixavam os adversários
meio tontos. Mas, na Copa
de 1962, quando ele tentou
tirar do campo um cachorro
que invadiu o gramado,
tomou um drible
do cão e
precisou
de ajuda!

É pra
cartão,
juiz!

Os cartões
vermelho
e amarelo
foram criados
depois de uma
briga na Copa de
1966, entre um juiz alemão
e um jogador argentino que
não conseguiam se entender.
Aí surgiram os cartões de
advertência, que dispensam
o papo.

copas do mundo

texto: JULIA MOIÓLI

Na Copa de
1986, no jogo
contra a Espanha, o time do
Brasil esperava pelo momento
de ouvir o Hino Nacional
Brasileiro, mas, quando a
música começou, tocaram o
Hino à Bandeira. Que mico!

recordes
das copas
Gol mais rápido: Turquia,
em 2002, contra a Coreia do
Sul, aos 11 segundos de jogo.
Goleada: Hungria 10 x
El Salvador 1, em 1982.
Maior público: 173.850
pessoas na final de 1950,
no Maracanã. O Brasil
perdeu do Uruguai.
Cartões vermelhos:
Na partida entre Portugal
e Holanda, na Copa de
2006, quatro jogadores
foram expulsos.
Mais vitórias: O recorde
é do Brasil, que venceu 64
partidas, de um total de 92.
Mais derrotas: O México
perdeu 23 vezes em 43 jogos.
Maior número de gols:
O campeão é o brasileiro
Ronaldo, que marcou 15
gols em Copas do Mundo.

espalhafatos

Sabia que um craque do Brasil marcou gol
descalço e outro foi driblado por um cachorro?
Confira curiosidades sobre as Copas do Mundo

Em 1978,
Brasil e Suécia
empatavam em 1
a 1. No final do jogo, Zico fez
mais um gol, mas o juiz apitou
o fim da partida quando a
bola estava no ar e a jogada
não valeu! Esse juiz nunca
mais participou de nenhuma
Copa do Mundo.

música
errada

ilustração: sidney meireles

é incrível!

olho no
relógio!

CURIOSIDADES
texto: theresa venturolli

O que é um pontinho amarelo
no meio de uma selva jurássica?

POR QUE OS CÃES DÃO VOLTAS
ANTES DE DEITAR?

Um bananassauro!
Por que não tem plantinha
no hospital?

Porque lá só tem plantão.
Que animal adora uma padaria?

O chimPÃOzé.
Qual é o cão mais dorminhoco
do mundo?

O CÃOchão.
Qual é o melhor amigo do vampiro?

O espantalho (espanta-alho).
Qual o dente que manda
nos outros?

O presiDENTE.
Por que o galo canta
de olhos fechados?

Porque ele sabe a música de cor.

POR QUE É PRECISO
APRENDER INGLÊS E
NÃO OUTRAS LÍNGUAS?

Para se comunicar melhor
e conhecer outras culturas.
O inglês é o idioma mais usado
por povos de línguas diferentes
para se entenderem. A lingua
ganhou importância quando
a Inglaterra, e depois os Estados
Unidos, criaram relações
diplomáticas importantes
com nações do mundo todo.
Mas é claro que vale a pena
também aprender outros idiomas.

Não se sabe ao certo, mas os cientistas estudam
algumas possibilidades. Talvez eles façam isso
para ver se não há nada no chão que possa
incomodá-los, como uma pedrinha. Pode
ser também que seja uma herança de seus
ancestrais selvagens e eles estejam se
orientando sobre a direção do vento, para
deitar em uma posição em que captem
algum cheiro, avisando-os de perigos.
POR QUE SENTIMOS SEDE SE
ESTAMOS EXPOSTOS AO SOL?

Quando estamos debaixo do calor do Sol,
transpiramos mais para nos refrescar e
por isso o corpo perde mais água e sais
minerais. Como a água é importante para
o funcionamento do organismo, logo o
cérebro manda um alerta, avisando que
precisamos de líquido: é a sensação de
sede. O ideal é beber água sempre, antes
mesmo de sentir sede, para manter
o corpo hidratado.

ilustrações: Marcelo Cavalcante
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PIADAS

papai noel?
Encare o teste e descubra se você se daria
bem como substituto do bom velhinho
texto: Maria carolina christianini

2. Quando alguém conta
uma piada, você:
Ri baixinho, tapando
a boca com a mão.
Ri bem alto.
Faz cara de tédio,
porque detesta piadas.

3. S e precisasse carregar
um montão de coisas,
você usaria:
Um saco bem grande.
Uma mala com rodinhas.
Uma mochila.
4. Qual é o melhor jeito de
deixar presentes na casa
dos amigos sem ser visto?
Entrar devagar
e sem fazer barulho.
Ué, mas por que
você faria isso?
Chegar quando todo
mundo já está dormindo.

5. Você adoraria visitar
uma fábrica de:
Doces.
Roupas.
Brinquedos.
6. Q
 ue lugar você
preferiria conhecer?
A Europa
O Polo Norte.
A Austrália.
7. Fazer compras no Natal é:
Muito cansativo.
Mais legal do que ajudar
a lavar a louça da ceia.

Uma das coisas mais
divertidas das férias.
8. O
 nde você guarda os
presentes que vai dar
na noite de Natal?
Escondido no seu quarto.
No pé da árvore de Natal.
Em qualquer armário.
9. Q
 uando um primo
faz aniversário, você:
Dá parabéns
e um presente legal.
Só dá os parabéns.
Nem se lembra.

10. Qual roupas mais
combina com você?
Calção ou biquíni.
Casaco e gorro de lã.
Calça e camiseta.
11. Q
 ual animal combina mais
com essa época do ano?
Uma ave colorida.
Qualquer bicho fofo.
As renas.
12. O que você acha do inverno?
É a época mais bonita do ano.
Uma chatice sem fim.
Poderia ser menos gelado.

se marcou mais
Você adora o Natal e
conhece alguns segredos
do bom velhinho, mas
ainda não está pronto
para a missão de um
verdadeiro Papai Noel.
Preste mais atenção às
tradições de Natal deste
ano: em breve você será
um ótimo ajudante.
se marcou mais
Ho, ho, ho! Você está mais
do que pronto para
substituir Papai Noel.
Você adora escolher
presentes, surpreender
as pessoas e curtir o Natal
ao máximo! Capriche na
decoração, nos pacotes e
faça o Natal deste ano
ficar ainda mais legal.

ilustração: rogério doki

para
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se marcou mais
Você curte o Natal do seu
jeito, mas parece que não
gostaria muito de fabricar
ou mesmo distribuir
presentes e muito menos
de encarar o frio do Polo
Norte. Quem sabe você
se sairia melhor dando
uma força ao coelhinho
da Páscoa?

você leva jeito

1. Na hora de escolher um
presente para o seu melhor
amigo, você:
Procura algo que
combine com ele.
Compra qualquer coisa.
Escolhe um presente
de que você goste.

teste

E aí?
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OS LIVROS juvenis MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • outubro 2013

DICAS DOS LEITORES *
S ussurro (Becca Fitzpatrick)
Achei muito lindo esse livro porque conta
a história de um anjo caído que precisa matar
uma moça para virar humano, mas ele acaba
se apaixonando por ela e não consegue matar.

3

1

Ellen Natacha, 15 anos. Lê 2 livros por mês.

T il (José de Alencar)
Eu li porque é leitura do vestibular, mas no fim
eu gostei do livro. É a história da Berta, uma moça
carinhosa, que ajuda as crianças, ajuda uma ex-escrava
e até um assassino, que muda de personalidade
por causa dela.

4

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.

Roberta Hartcopfe, 17 anos. Lê 2 livros por mês.

 Vidas secas (Graciliano Ramos)
Uma família do Nordeste precisa fugir da seca
e começa a mudar de região. No caminho, eles
matam o papagaio porque não tinham o que
comer, até que param em uma fazenda onde
são explorados pelo dono.

5

	O herói perdido
Depois de salvar o Olimpo
do malígno titã Cronos, Percy
e seus amigos trabalharam
duro para reconstruir seu
mais querido refúgio, o
Acampamento Meio-Sangue.
	Cidade dos
	anjos caídos
	A guerra acabou e os Caçadores
de Sombras e os integrantes do
submundo estão em paz. Tudo
parece bem, mas alguém está
assassinando os Caçadores.
	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.

7

8

9

Gregor: O guerreiro
da superfície
	Tudo se complica na vida de
Gregor quando ele cai em um
duto na lavanderia do prédio
e encontra um incrível universo
sob a cidade de Nova York.
	Em chamas
	Depois de ganhar os Jogos
Vorazes, além de lutar por
sua própria vida, Katniss terá
que proteger seus amigos
e familiares e, talvez, todo
o povo de Panem.
Apaixonados: Histórias
de amor de Fallen
	O destino conseguiu entrelaçar
Roland, Miles, Shelby e Ariane
em um romântico momento
na Inglaterra medieval
– o Dia de São Valentim.

Claudia Almeida, 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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	Cidade das
	almas perdidas
	Quando Jace e Clary voltam
a se encontrar, Clary fica
horrorizada ao descobrir
que a magia de Lilith ligou
Jace ao perverso Sebastian.

6

	A maldição do Titã
	Um chamado do amigo Grover 10
deixa Percy Jackson a postos
para mais uma missão - dois
novos meios-sangues foram
encontrados, e sua ascendência
ainda é desconhecida.

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.

do plan eta

texto: Paula Carvalho

e bonecos de cera)

2 Filemafobia (medo de beijar)

6
Fred Fernandez

Norilsk, Rússia
(poluição por metais pesados)

top 20

(medo de palavras grandes)

5 Onfalofobia (medo de umbigos)
4 Lachanofobia (medo de vegetais)
3 Automatonofobia (medo de autômatos
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texto: Luciana Araújo Martins

1

Caligenefobia
(medo de mulheres bonitas)

10 Haina, República Dominicana (poluição por chumbo)
9 Kabwe, Zâmbia (poluição por chumbo e outros metais)
8 S umgayit, Azerbaidjão (poluição por produtos
químicos orgânicos, petróleo e metais pesados)

7 Chernobyl, Ucrânia (poluição por radiação)
5 Dzerzhinsk, Rússia (poluição química)
4 La Oroya, Peru (poluição por cobre, chumbo e zinco)
3 Sukinda, Índia (poluição por cromo e outros metais)
2 Tianying, China (poluição por chumbo e outros metais)
1 Linfen, China (poluição por mineração de carvão)
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10 Bromidrofobia (medo de odores do corpo)
9 Caetofobia (medo de pelos e cabelos)
8 Deipnofobia (medo de jantar em família)
7 Eisoptrofobia (medo de espelhos)
6 Hipopotomonstrosesquipedaliofobia
Pablo Mayer

as 10 fobias
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r
devia volta

Ilustração: JORGE GALVÃO

De um lado, os torcedores passionais
defendem a emoção explosiva dos
eliminatórios mata-matas.
Nada se compara
ao gostinho
de ver seu time
disputar uma
final. Com os
pontos corridos,
o campeonato
pode se tornar
monótono, já que
há a chance de
um time liderar
já bem antes da
final, como o São
Paulo, campeão
com antecedência
em 2007 na 34ª
rodada.

Campeonatos de
peso de outros
esportes adotam
o esquema
eliminatório.
O futebol americano
atrai milhares de
torcedores às suas
finais, assim como
o basquete da NBA
e a Superliga de vôlei
no Brasil.

Sim!
Competições como
a Libertadores, na
América, e a Champions
League, na Europa,
adotam o mata-mata.
A fase final da Copa
do Mundo também
funciona nesse
esquema e atrai bilhões
de telespectadores.

ao esquema

mata-mata?

Texto: DIOGO FERREIRA GOMES

A torcida adversária, mais racional, prefere a
justiça dos pontos corridos. Em que arquibancada
você fica nesse dilema clássico do futebol?

não!
Em um torneio longo
como o Brasileirão,
pontos corridos é
mais justo. Se o time
passar por uma má fase
no início, ainda tem
tempo de se recuperar
e mostrar que foi o
melhor considerando
todo o campeonato.

Imagine a raiva
dos torcedores
do Galo, que fez
25 pontos, quando
o Flamengo foi
campeão com
24, em 1987. Pontos
corridos evitam
que campanhas
ruins triunfem
sobre atuações
melhores.

Os melhores
– e mais ricos –
campeonatos
nacionais do
mundo seguem
a fórmula dos
pontos corridos.
Na Europa, estão
o espanhol, o
italiano, o inglês
e o alemão. Outra
federação que
adota os pontos
corridos é a
argentina, que
tem um futebol
competitivo.

Texto: Tiago Jokura

Ilustrações: iluztra

irmãos por acaso

No último dia 25 de abril, não era plano de Joe Parker e nem
de Rick Hill estarem na praia de Waikiki, Havaí. Mas os dois se
cruzaram quando Parker se ofereceu para tirar uma foto da
desconhecida família Hill. Na hora do “xis”, porém, Hill pediu
para mulher e filhos dizerem “Leominster”, nome da cidade
em que moram, em Massachussets, EUA. Por coincidência,
Parker havia nascido e crescido na mesma região. O papo
engatou e os dois começaram a checar se tinham amigos em
comum. Numa dessas, Parker lançou o nome de Dickie Halligan
e Hill prontamente respondeu: “É meu pai!” Espantado, Parker
repetiu “É meu pai também!” Os recém-conhecidos irmãos
passaram a semana juntos, descobriram várias coincidências
entre si e até comemoraram o aniversário de 38 anos de Parker.
Infelizmente, o responsável não está mais aqui para explicar a
confusão. O paizão Dickie Halligan morreu em 2002.

viajando
no tempo

Engolindo
sapos
O chinês Jiang Musheng, 70
anos, tem uma receita infalível
para curar dores de estômago:
comer ratos e sapos vivos! O
camponês começou a seguir a
dieta aos 26 anos, aconselhado
por um velho homem chamado
Yang Dingcai. Após mais de 40
anos sem problemas, Musheng
chega a traçar 20 ratinhos
em um só dia.

O arquipélago de Samoa
quer adiantar o calendário
em um dia pulando apenas
uma hora. A medida facilitaria
o comércio com Ásia e
Austrália. O primeiro-ministro
do país ainda sugere a criação
de pacotes turísticos em
que o visitante comemore
o aniversário em Samoa e viaje
apenas uma hora para festejar
de novo na vizinha Samoa
americana.

inacreditável

ninguém acredita

espalhafatos
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o valor da arte

Um desavisado visitante fez lambança num
museu holandês. Caminhando de olho nas obras
expostas nas paredes, o sujeito se viu patinando
numa massa gigante de manteiga de amendoim.
E não era sujeira. Trata-se de uma instalação
criada em 1962, por Wim T. Schippers. O museu
se recusa a cercar a obra e cobrou pelos danos.
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