
cu
lt

ur
a

es
pa

lh
a

fa
to

s

Jornal para o  
SiStema eStadual  
de BiBliotecas 
Públicas (sisEb)

fatos
espalha

Você enlouquece 
seu professor?

ano 1 - nº 1 - Março 2012

tamanduá 
à vista!

:

famosos que escrevem
piadas Top10 • os livros infantis mais lidos do mês
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OS LIVROS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • jan/fev 2012

Harry Potter e a 
ordem da fênix 
Neste quinto livro da saga, o 
protagonista tem ataques de 
mau humor com a perseguição 
da imprensa, que o segue 
por todos os lugares e chega 
a inventar declarações que 
nunca deu.
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 Grande livro do medo  
  Nesta reunião de contos de 

mistério e terror, leitores 
a partir dos 10 anos serão 
apresentados ao universo de 
Edgard Allan Poe e Charles 
Dickens, entre outros clássicos.

 Querido diário otário,  
 nunca faça nada, nunca
  A Isabella disse que pegou 

informações sobre a Liga 
Federal Juvenil de Optometria 
na internet e que Jamie podia 
ajudá-la.

 caro einstein...
  Como uma garota de sete anos 

enviou uma carta a um dos 
cientistas mais importantes de 
todos os tempos, na tentativa 
de ajudar sua irmã mais velha a 
passar de ano na escola.

 filhotes de bolso 
  Totó não é um homem como 

outro qualquer, a começar 
pelo seu nome. E lá isso é 
nome de gente?! É, sim! 
Seu Totó, um verdadeiro 
apaixonado por cachorros.

 as melhores histórias  
 em Quadrinhos da cuca 
  A bruxa do Capoeirão faz 

muita feitiçaria junto com o 
seu ajudante Pesadelo para 
aterrorizar a Turma do Sítio do 
Picapau Amarelo.

 curta o menino   
 maluQuinho 2  
  O personagem mais famoso 

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

 curta o menino   
 maluQuinho 
  Você curte as histórias do 

Menino Maluquinho? Agora 
pode curtir as curtinhas. Em 
cada página, o bom humor do 
personagem de Ziraldo.

 aQuela do pinGuim...  
 e outras piadas  
 Geladas  
  Como é que os bebês 

cangurus sabem investir seu 
dinheiro? É que eles sabem 
tudo sobre a bolsa! E mais...

 a menina danadinha  
  Ninguém segura essa 

danadinha. Come macarrão 
com chocolate. Sonha em ser 
professora, bailarina, cientista, 
palhaça. São oito histórias 
cheias de gargalhada e alegria.

espalhafatos infantis
Você já deve ter reparado que este jornal tem 

duas capas, cada uma de um lado. Do lado 
de cá, o assunto é para crianças até 11 anos, 
o chamado público infantil, pré-adolescente. 
Mas isso não impede de você virar a 
publicação de ponta cabeça e espiar o lado de 
lá, o espaço juvenil, adolescente. E vice-versa.

Todo mês, vamos espalhar notícias curiosas 
e divertidas; vamos espalhar reportagens 
das mais variadas, como ecologia, animais e 
tecnologia, entre outras; vamos espalhar leitura 
e livros dos mais intrigantes; enfim, vamos 
espalhar fatos para todas as idades.

E quando você acabar de ler este seu lado, vai 
se encontrar com Fulano & Beltrano, que vão 
te levar para o futuro, isto é, para a adolescência, 
para o outro lado deste seu novo jornal.

Vamos lá?
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espalhe fatos você também. escreva  
para o jornal, critiQue, opine,  
solicite, dê suGestões:  
espalhafatos@spleituras.orG  
a biblioteca é sua!   



escreVeM
eles não são escritores, mas 
puBlicaram livros que fazem  
O MAIOR SUCESSO • TexTo: LudmiLa BaLduino

Por que você resolveu escrever 
um livro para crianças?
sempre gostei de transformar 
meus sentimentos em coisas 
reais. Quando eu juntei o amor 
que sinto pela minha sobrinha, 
Marina, e pelo meu afilhado, 
francisco, eu notei que precisava 
colocar todo esse amor para 
fora. Inspirei-me nos dois para 
escrever esse livro.

Mas você não é escritora, e sim 
atriz. Foi muito difícil escrever?
Não! (risos) sempre gostei de 
escrever. tenho um monte de 
anotações, cordéis e poemas que 
nunca foram publicados. eu acho 
que o mundo é conservador 
demais, e a gente precisa deixar 
de ser assim e se arriscar para 
outras áreas. Isso faz muito bem 
para a nossa imaginação!

que
faMosos

era uma vez uma menina sonhadora. Um belo 
dia, ela engoliu o sol, e isso mudou sua vida 
para sempre. Como você já deve ter perce-

bido, a história não é real. ela foi escrita pela atriz 
Mayana Neiva (a Desireé da novela ti-ti-ti), e virou 
o livro sofia, que acabou de ser lançado.

Quando era criança, Mayana sonhava em ser as-
tronauta (fez até cursos de astronomia), mas acabou 
se tornando atriz. ela também já foi Miss paraíba, 
deu aulas de inglês, fez faculdade de letras, teve 
uma banda... só faltava escrever um livro! Quer dizer, 
não falta mais.

O livro de Mayana 
fala de Sofia, 
que sentiu coisas 
malucas depois 
que engoliu o Sol

raí 
turma do infinito
O primeiro livro do ex-jogador da 
seleção brasileira de futebol fala sobre 
tolerância. Nele, os amigos Sol, Filó, 
Sofia e Zen aprendem a lidar com as 
diferenças entre as pessoas.

chico buarQue
Chapeuzinho amarelo
Assim como seu chapéu, a menina  
da história é amarelada. De medo. 
Sente medo até do medo. Que terrível! 
Será que ela terá coragem de  
encarar o lobo?

Mais escritores  
      nas horas Vagas

Gabriel o pensador
Um Garoto Chamado rorbeto
Os versos lembram a batida dos raps 
que o músico compõe e falam de um 
menino que tinha vergonha de ter  
seis dedos na mão. O livro só é 
encontrado em sebos e bibliotecas.

madonna 
as rosas inglesas –  
Bom demais Para Ser Verdade
O livro da rainha do pop conta a 
história de um grupo de amigas  
da 5ª série que disputa o amor  
de um garoto espanhol.
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o qUe a eSCola de SamBa foi  
fazer na BiBlioteCa?
Lê, lê, lê, lê, lê.

qUal é o CúmUlo do aBSUrdo?
Dois carecas brigando por um pente.

o qUe VoCê deVe fazer Se  
enContrar Um monStro Verde?
Correr antes que ele amadureça.

o qUe aConteCeU Com o ferro  
de PaSSar roUPa qUe CaiU no CHão?
Ficou passando mal.

Por qUe a amizade da GoiaBada
e do qUeijo não deU Certo?
Porque o queijo era fresco.

qUal é o nome da ProfiSSão  
de qUem Vende Carne? 
Carneiro.

coMo surgiu o Vírus de coMputador?
o primeiro vírus surgiu em 1981 e tinha até nome: 
elk Cloner. ele foi criado por Richardo skrenta e 
fazia aparecer uma mensagem para assustar 
os usuários do computador apple II. Na época 
ninguém chamava esse tipo de programa de 
vírus. o nome só surgiu em 1983 e, de lá para 
cá, foram criados muitos tipos de vírus, cada vez  
mais poderosos. e aí, seu antivírus está atualizado?

Você sabia que...    alguns gatos iMitaM o choro de bebês? 
Eles fazem isso para chamar a atenção dos donos. E esse tipo  

de som aciona no cérebro humano um sensor de urgência.

queM inVentou
 os fogos de 
artifício?
não se sabe nem o 
nome do inventor  
nem a época exata, mas 
os fogos de artifício foram 
inventados na ásia e eram 
usados pelos chineses 
em festas e cerimônias 
religiosas milhares de anos 
antes de cristo. fogos mais 
parecidos com os atuais  
só surgiram no século 19.          

as forMigas se coMunicaM?
sim. e olha que elas têm muito assunto, pois  
vivem e trabalham em grupo! para transmitir 
mensagens, o corpo delas produz e libera 
feromônios, substâncias com cheiros específicos 
para cada mensagem e que são percebidos por 
outras formigas por meio das antenas. algumas 

espécies também usam sons para alertar o grupo sobre a presença de inimigos 
batendo as antenas ou o abdome na parede do formigueiro.

piadas curiosidades
TexTo: déBora ZaneLato
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faça o teste e descuBra se,  na sala de aula,  
você faz muita Bagunça • TexTo: JúLia moióLi

Você enlouquece
seus professores?

e aí?

1.  Quando o professor 
chega, você está:

a.  Fora da sala.
b.  Conversando na classe.
c.  Sentado na sua mesa.

2. Na sexta-feira, você:
a.   Fica dividido entre a  

escola e o sábado.
b.  Não se concentra!
c.  Estuda a todo vapor.

2.  Como você age  
em excursões?

a.   Como se estivesse  
na sala de aula.

b.   Curte a bagunça  
dentro do ônibus  
e na hora do lanche.

c.   Faz brincadeiras  
o tempo todo.

b.   perdeu a conta das  
vezes que foi para  
a diretoria.

c.   Nunca – pelo menos, 
você não se lembra!

7.  Na classe, você vê que um 
colega sujou a camiseta.  
O que faz?

a.   Espera o intervalo para 
dar um toque.

b.   Uma piada que cria a 
maior bagunça.

c.   avisa o mais 
discretamente  
que conseguir. 

3.  Como reage em dia de 
prova surpresa?

a.  Não gosta, é claro.
b.  Fica na sua.
c.  Não para de reclamar.
 
4. Você é conhecido por ser:
a.  Bagunceiro.
b.  Divertido.
c.  Quieto.

5. Você já tirou notas altas  
este ano?
a.  Todas foram altas.
b.  algumas.
c.  Sim!

6. Você já tomou bronca 
dos professores?
a.   algumas vezes – e foi 

muito chato!

8.  O professor fala algo  
engraçado. E agora?

a.  Você ri um pouco.
b.  passa a aula rindo.
c.  Você nem liga. 

9.  Seu amigo tem um 
caderno novo. Você:

a.   Comenta no mesmo 
instante.

b.   Espera uma pausa  
do professor para  
elogiar.

c.  Só comenta na saída.

10. Seu material escolar:
a.   Está sempre pronto e 

dentro da mochila.
b.   É organizado, mas já 

aconteceu de você 
esquecer algo em casa.

c.   É bem desorganizado.

esquece 
de curtir os 
intervalos com 
a turma. Divirta-
se e fique 
esperto: nunca 
falar em classe 
também chateia 
os professores, 
que não sabem 
se você está 
com dúvidas.

Se marCoU maiS a
Você adora uma bagunça! Afinal, 
quem não curte? O problema 
é que você não sabe a hora de 
parar. Assim, além de deixar os 
professores de cabelos em pé, 
você pode até se prejudicar nas 
provas. Guarde sua energia para 
o intervalo!

Se marCoU maiS b
Tomar broncas de vez em 
quando é normal. E você 
também toma! Mas o legal é que 
você sabe quando dá para 
bagunçar e quando é hora 
de estudar. Assim, não fica de 
fora das brincadeiras, nem 
enlouquece seu professor.

Se marCoU maiS c 
Você deve ser sossegado. O 
sonho de qualquer professor!  
Só que, às vezes, você se 
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Numeralha
os Nomes  
mais populares 
No brasil
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Como surgiram as frases de caminhão?

Top10 • os livros juveNis mais lidos do mês

Contando
ninguém acredita

Jornal para o  
SiStema eStadual  
de BiBliotecas 
Públicas (sisEb)
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 o herói perdido  
  Depois de salvar o Olimpo 

do maligno titã Cronos, 
Percy Jackson e seus amigos 
trabalharam duro para 
reconstruir o Acampamento 
Meio-Sangue.

 a batalha do labirinto  
  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.

 paixão 
  Antes que Luce e Daniel se 

conhecessem  e tivessem 
lutado contra Imortais e Párias, 
eles viveram muitas vidas. O 
amor de Luce por Daniel é mais 
forte do que tudo, exceto...

 água para elefantes  
  Desde que perdeu sua esposa, 

Jacob Jankowski vive numa 
casa de repouso, cercado 
por senhoras simpáticas, 
enfermeiras solícitas e 
fantasmas do passado.

 as crônicas de gelo e    
 fogo: a guerra dos tronos  
  Uma história de lordes e damas, 

soldados e mercenários, 
assassinos e bastardos, que  
se juntam em um tempo  
de presságios malígnos.

 a maldição do titã  
  Um chamado do amigo 

Grover deixa Percy  
a postos para mais uma 
missão - dois novos  
meios-sangues foram 
encontrados.

 diário de uma paixão  
  O retrato de uma relação que 

resistiu ao teste do tempo e 
das circunstâncias. Consagra 
o autor como um contador 
de histórias clássicas, com 
perspectiva sobre a emoção.

 traída  
  Zoey se estabelece na Morada 

da Noite. Finalmente, sente-se 
incluída e aprende a controlar os 
seus poderes. Agora ela supera 
novos desafios, luta contra a morte 
que se abate sobre adolescentes.

top 10

OS LIVROS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • jan/fev 2012

para sempre 
Ever Bloom tinha uma vida 
perfeita, era uma garota popular, 
acabara de se tornar líder de 
torcida do time da escola, até 
que um desastre de automóvel 
transformou tudo em um 
pesadelo angustiante.

 a última música  
  Aos dezessete 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.

espalhafatos juvenis
A partir de agora, você tem o compromisso 

mensal de passar na sua biblioteca e levar 
gratuitamente para a casa este jornal que espalha 
fatos para adolescentes e crianças.

Do lado de cá da publicação – você já viu que 
tem dois lados –, o espaço juvenil. Aqui, você vai 
se deparar sempre com indicações de leitura – 
nesta edição, os livros mais retirados na Biblioteca 
de São Paulo; com matérias das mais variadas, 
sempre curiosas e bem humoradas; e, nos próximos 
números, com mistérios, assombros científicos, 
futebol, dicas de vestibulares e muito mais.

Nas páginas centrais, Fulano & Beltrano  
vão te levar para o outro lado, aquele que você  
já frequentou um dia, o das crianças. Lá também  
é bacana e divertido, você sabe.

Vamos lá?

 espalhe fatos você também. escreva para o 
jornal, critique, opine, solicite, dê sugestões:   
espalhafatos@spleituras.org 
a biblioteca é sua! 

Editor: Leonel prata (MT 11.708-Sp); Designer: Luciana Fernandes. 
Colaboradores: Michele Iacocca (quadrinhos), Denise Trolezi (texto) e Beatriz 
Cerqueira (arte). Conteúdo: Editora abril (revistas Recreio e  Mundo Estranho).
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CamiNhão?
 frases de

estima-se que a mania de exiBir frases nos 
para-choques de caminhões começou 
NO BRASIL NOS ANOS 50  • TexTo: Heloisa NoroNHa

a prática é inspirada no filateado: técnica argentina de 
desenhos estilizados que ornamentavam carroças 
no fim do século 19. Com o tempo, os desenhos pas-

saram a ser usados em ônibus e caminhões dos hermanos, 
só que acompanhados por frases. a moda pegou de vez 
por aqui nos anos 80. o investimento das montadoras em 
tecnologia e conforto motivou os caminhoneiros a enfeitar 
os veículos com acessórios, como as faixas com frases. al-
gumas são clássicas: “pai herói”, por exemplo, indica que o 
motorista é filho de caminhoneiro. Já frases relacionadas a 
dirigir rápido e a hábitos noturnos mostram que o profissio-
nal trabalha com cargas perecíveis.

A tradição
das frases de 
parachoque

está ameaçada
pelo aumento 

de frotas 
terceirizadas e 

por clientes que 
não contratam
caminhões com

letreiros
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que rodam pelas 
estradas do país
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Qual foi 
a hQ mais 
Cara? 
O número inicial da  
revista Action Comics,  
com a primeira 
aparição do 
Superman, foi  
vendida por  
US$ 2,16 milhões

Qual a  
árvore viva mais 

alta do muNdo? 
É uma sequoia de 115,54 m, 

apelidada de Hyperion e localizada 
na Califórnia, nos EUA
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O nome Luiz, 
com Z, é três 
vezes mais 
usado do que 
Luis, com S, 
que fica na 
23º colocação

Qual foi o 
maior tsuNami? 
Medida por cientistas,  
a onda gigante tinha 524 m  
e aconteceu no Alasca em 1958

os Nomes mais 
populares 
No brasil 
Maria13,3
José7,7
Antônio3,5
joão2,9
Francisco 2,2

ana1,9
luiz 1,5
paulo1,4
carlos1,38
Manoel1,33
PEdro995
FranCISCa853
Marcos823
raIMunDo821
SEBaSTIão798
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NiNguém aCredita
CoNtaNdo

Brian McGuinn, 34 anos, ficou desesperado ao notar que havia 
jogado o anel de noivado, dado à esposa cinco anos antes, no lixo. 
após vasculhar lixeiras do bairro, o sujeito encarou, no dia seguinte, 
uma montanha de 3 metros e 9 toneladas em um lixão de Miami.  
os funcionários vestiram Brian com máscara, luvas grossas, chapéu e 
uma roupa, que mais parecia de astronauta, para não se contaminar. 
ao revirar a pilha de ovos podres, fraldas e carcaças de frango, o 
maridão vomitou, mas seguiu em frente. para piorar, a chuva recente 
tinha criado uma camada de cerca de 10 centímetros de lodo. 
Quando Brian identificou um copinho de sorvete da marca preferida 
da esposa, começou a cavar loucamente, arrancando as luvas para 
aumentar a sensibilidade. Cerca de 30 minutos após iniciar a busca 
e ter encontrado uma touca de banho, um condicionador e um 
barbeador que tinha jogado no lixo, Brian achou o anel. De lá, passou 
no joalheiro para limpar a peça e levá-la para a esposa no trabalho.

até Que o liXão  
os separe

pega ladrão! 

Joseph Wilson, 
50 anos, foi preso 
pela 100ª vez após 
roubar uma loja 
na Flórida. Apesar 
do recorde, o cara 
só foi considerado 
culpado em 35 das 
99 acusações

honestidade  
garantida, né?
O tsunami que causou o desastre nuclear em 
Fukushima, em 2011, não trouxe só más notícias. 
A polícia do Japão divulgou que nos cinco meses 
seguintes à tragédia foram devolvidos R$ 85 
milhões, encontrados em carteiras perdidas 
nos escombros. Mais R$ 53 milhões foram 
recuperados em cofres de imóveis destruídos

mão na cova
O russo Anatoly Moskvin, 45 anos, foi 
preso por desenterrar e levar 29 corpos 
de mulheres para sua casa – estima-se 
que ele já tenha visitado cerca de 
750 cemitérios. Ao chegar à casa do 
historiador, a polícia encontrou os corpos 
mumificados e vestidos como bonecas. 
A obsessão foi descoberta durante uma 
visita-surpresa de seus pais
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