
Ano 1 - Nº 5 - Julho 2012
Jornal para o  
SiStema eStadual  
de BiBliotecas 
Públicas (sisEb)

:

Com o pé direito

Piadas 
Top10 • os livros iNfANtis mais lidos do mês          

quAl é A  
suA turmA?

teste  

fAtos
esPAlhA

Curiosidades  



toP 10

os liVRos infantis MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • junho 2012

Jogos vorazes, vol. 1
Quando Katniss Everdeen 
decide participar dos Jogos 
Vorazes para poupar a irmã 
mais nova, ela sabe que essa 
pode ser a sua sentença  
de morte.

1
 Jogos vorazes,  
 vol. 2: em chamas 
  Dessa vez, além de lutar por 

sua própria vida, Katniss terá 
que proteger seus amigos  
e familiares e, talvez, todo  
o povo de Panem.

 lobos 
  Informações sobre  

o Lobo Cinzento, desde sua 
linguagem corporal até os 
acontecimentos na alcateia, 
durante um ano típico.

 a última música 
  Aos 17 anos, Verônica  

Miller, ou simplesmente 
Ronnie, vê sua vida virar de 
cabeça para baixo quando 
seus pais se divorciam.

 harry Potter, vol. 5: harry  
  Potter e a ordem da Fênix  
  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.

 o homem da  
 máscara de Ferro 
  Os Três Mosqueteiros  

(mais o quarto, D’Artagnan), 
fartos dos desmandos do rei 
Luís XIV, voltam à ação para 
defender a rainha.

 Percy Jackson e os   
 olimPianos, vol. 5:    
 o último olimPiano  
  O combate que pode acarretar 

o fim da civilização ocidental 
traz a Percy a sensação de lutar 
contra o próprio destino.

 a Panela do  
 menino maluquinho
  As maluquices do Menino 

Maluquinho e sua turma.  
Um passeio pelo mundo desse 
menino que nunca vai tirar  
a panela da cabeça.

 Jogos vorazes,  
 vol. 3: a esPerança 
  Depois de sobreviver duas 

vezes à crueldade de uma 
arena projetada para  
destruí-la, Katniss acreditava 
que não precisaria mais lutar.

 25 anos do   
 menino maluquinho  
  História em quadrinhos inédita 

com 25 ilustrações de grandes 
artistas convidados, que 
adaptaram seus desenhos  
aos personagens de Ziraldo.

dicas dos leitoRes * 

   Viravez, o cortês (Teresa Frota) 
o livro conta a história de um menino que rouba  
o gorro do saci e a partir daí começa a acontecer  
um monte de confusões.  
Henrique Gustavo, 8 anos. Lê mais ou menos cinco livros por mês.

   História em quadrões com a Turma da Mônica 
(Maurício de Souza) 
Li a história da rapunzel com os personagens  
da Turma da Mônica. É muito legal. adorei. 
Brunélia Uchoa Soares, 9 anos. Lê pelo menos um livro por mês.

    Rosaflor e a Moura Torta (Pedro Bandeira)  
Conta a história de uma princesa enfeitiçada por uma 
bruxa (a Moura Torta) . Ela foi desencantada pelo 
príncipe e no fim eles se casam. 
Ruth da Silva Diniz, 10 anos. Lê dois ou três livros por mês.

   Luluzinha (John Stanley) 
É gibi, gosto de histórias em quadrinhos. Luluzinha 
apaixona-se por um garoto e não é correspondida. 
Victória O. de Carvalho, 11 anos. Lê de um a dois livros por mês.
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escreva Para o Jornal, critique, oPine, 
solicite, dê sugestões. o Jornal é seu!  
esPalhaFatos@sPleituras.org  
a biblioteca é sua! 
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*Leitores da Biblioteca de São Paulo.



Pé direito

É legal ter um irmão na mesma 
escola que você. Mas talvez ele 
grude demais na sua turma... 
Antes de criar uma briga, 
pense que ele pode estar com 
problemas para se enturmar. 
Incentive-o a conhecer outros 
alunos e apresente-o aos 
irmãos dos seus amigos. E 
lembre-se de que, talvez, ele 
queira ficar por perto porque 
gosta muito de você!

em      
   fAmíliA

di
ca

s 
no

ta
 10

es
pa

lh
a

fa
to

s

Confira diCas espertas para  
soluCionar algumas enCrenCas  
que podem aConteCer na esCola   
• TexTo: MARIA CAROLINA CRISTIANINI

Cedo ou tarde, chega a hora de 
apresentar um trabalho para a 
classe. Todo mundo fica ansioso, 
mas falar na frente dos colegas não
é um bicho-de-sete-cabeças! Para 
se sair bem, estude o assunto com 
antecedência. Na sua vez, respire 
e tente falar devagar. Se alguém 
perguntar algo que você não sabe, 
diga que vai pesquisar a resposta e 
traga para a próxima aula. Ninguém 
é obrigado a saber de tudo.

Se o seu melhor amigo mudou de 
escola, é claro que você vai sentir 
falta dele. Mas repare nas pessoas 
da classe, puxe papo com gente 
diferente. Logo pode achar um 
novo parceiro. Aproveite para se 
aproximar ainda mais do seu velho 
amigão no tempo livre. Combine de 
convidá-lo para dormir em sua casa 
e não se esqueça de chamá-lo para 
as festas da escola. Ele vai gostar de 
rever os professores e a turma.

Aulas de educação física  
são  o paraíso de alguns  
e o pesadelo de outros.  
Se você não é fera nos esportes, 
lembre-se de que cada um 
tem suas habilidades e procure 
conhecer novas modalidades de 
esporte, sem se preocupar demais 
com o placar.  O importante é 
aprender, mexer  o corpo  
e trabalhar em equipe.

Volte no tempo e pense no ano 
passado. Você esteve encrencado 
com lições e trabalhos de última 
hora? Se esses problemas 
atrapalharam seu dia a dia, 
tente ser mais organizado. Use 
bem sua agenda e anote tudo 
o que os professores pedirem e, 
em casa, não deixe as tarefas se 
acumularem. Se você se planejar, 
vai sobrar tempo para brincar, sem 
se complicar depois.

sem
miCo!

AmizAde
PArA semPre APreNdiz

de CrAque

Adeus,  
     estresse!
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Um menino foi ao açoUgUe e pediU:
– Quero um quilo de lingui.
O açougueiro perguntou:
– Por que você não fala linguiça?
– É porque eu tenho pregui!

QUal é o bicho QUe anda  
com as patas?
O pato.

a professora pergUnta:
– Joãozinho, o que é uma lagarta?
– Uma lagartixa sem tixa.

o QUe tem QUatro pernas,  
dois rabos e voa?
Dois passarinhos.

o QUe é Um pontinho amarelo  
na beira da piscina?
Um fandango tentando virar 
baconzito.

PiAdAs

Como é feito o ChiClete?
primeiro se faz uma mistura de vários tipos 
de borracha, que é chamada de goma 
base. depois são incluídos resinas e óleos 
vegetais, que amaciam a massa, substâncias 
minerais, que encorpam a mistura, e açúcar, 
corantes, aromas e ácidos, que dão o sabor. 
em seguida, essa massa é esticada, cortada e são acrescentados um xarope de açúcar 
e essências que formam a casquinha crocante do chiclete. aí é só embrulhar. 

TexTo: MARIA CAROLINA ChRISTIANINI

não se sabe ao certo, mas algumas pesquisas 
indicam que o consumo de mais de cinco xícaras 
de café por dia, no caso de um adulto, pode 
favorecer o surgimento de doenças como a 
osteoporose e causar problemas de estômago e a 
elevação temporária da pressão arterial. segundo 
outras pesquisas, se for consumido de forma 
moderada, o café pode trazer benefícios e até 
ajudar a combater dores de cabeça.

Por que A NossA  
Voz mudA quANdo 
fAlAmos Com  
o NAriz tAPAdo? 
a voz é produzida quando 
as dobras que ficam na 
laringe, conhecidas como 
cordas vocais, vibram com a 
passagem do ar que vem dos
pulmões. o ar continua seu 
caminho até sair pela boca 
e pelo nariz, levando o som 
junto com ele. assim, o nariz 
e a boca funcionam como 
caixas de ressonância para  
a voz. se o nariz é tapado,  
o ar que carrega o som não 
flui normalmente.

CAfé em eXCesso 
fAz mAl À sAÚde?

VoCê sAbiA    os diNossAuros Podem ter surgido         
      que...                NA AmériCA do sul? 

 Segundo pesquisas recentes, eles teriam aparecido primeiro nessa  
parte do planeta para só depois se espalhar por outras regiões.
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1.  Que folheto mais atrairia 
sua atenção no mural da 
escola?
     o aviso de inscrições para 

o time de vôlei, futebol  
ou basquete.

    o convite para a reunião 
de estudos de robótica.

    Um recado da turma que 
organiza festas e eventos.

2.  No seu primeiro dia em uma 
nova escola, você tentaria 
puxar conversa com:
    alguém que estivesse 

usando uma camiseta 
com as cores do seu time.
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voCê anda sempre Com o mesmo 
grupo? responda às perguntas e 

desCubra. • TexTo: NOêMIA LOpeS

4.  Qual seria o melhor lugar 
para encontrar amigos em 
Hogwarts?

    o campo de quadribol.
    o salão principal.
    a torre de astronomia.

5.  Você curte mais as aulas 
que acontecem:

    No palco da escola.
    No laboratório.
    Na quadra.

6.  Na hora do recreio, você e 
seus amigos falam sobre:
    Lançamentos de games.
  Filmes e bandas.

   De tudo: desenhos, 
futebol, música...

7.  Seu grupo tem de 
apresentar algo divertido 
para a classe. Você sugere:
   Uma peça de teatro.
   Uma demonstração de 

ginástica.
   Um show onde cada um 

mostra o que faz de melhor.

8.  No ônibus de excursão da 
escola, você costuma ficar:

   Em qualquer banco, para 
fazer novos amigos.

   Com a turma que canta 

e aí?
se marcoU mais  
Você adora esportes e participa 
de todos os campeonatos da 
escola. Isso é legal, pois pratica 
exercícios e encontra novos 
amigos em treinos e jogos.  
Não se esqueça de que pode 
ampliar seu time de amigos se 
procurar conversar com gente 
que curte outros assuntos.

se marcoU mais 
Você curte desenhar, pintar, 
cantar, dançar, fazer teatro  
ou ouvir música e gosta de 
mostrar seus talentos. Por isso 
mesmo vale a pena conhecer 
também amigos com 
interesses diferentes.

se marcoU mais 
Ligado em tecnologia, você 
deve passar bastante tempo
conversando sobre o assunto. 
Pode ser legal tentar ampliar  
a turma e aprender mais sobre 
outros assuntos.

se marcoU mais 
Você gosta de conhecer gente 
nova. Se empolga com a feira 
de ciências, curte peças  
de teatro e campeonatos
esportivos. Isso é muito 
bacana, porque você aprende 
muito e faz amigos novos. 

    a primeira pessoa que 
encontrasse na escola.

    Quem estivesse com 
uma camiseta da sua 
banda favorita.

3.  Na hora de fazer uma 
história sobre um herói, 
seu personagem:
    Tem superforça, 

inteligência e bom 
humor.

    Corre e salta melhor do 
que qualquer atleta.

    É um cientista genial, 
capaz de bolar inventos 
para salvar o mundo.

durante todo o passeio.
   ao lado do pessoal que 

leva joguinhos portáteis.

9.  O símbolo do seu grupo 
de amigos, seria:
   Um livro cheio de 

desenhos e histórias.
   Um telescópio.
   Uma bandeira.

10.  Se tiver de escolher,  
o que você prefere levar 
na mochila?

   Uma bola.
   Um Mp3.
   Um jogo de tabuleiro.

turmAs
muitAs
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Muito cuidado ao meter o nariz onde não é chamado. Como em 
um congestionamento no trânsito, por exemplo. O executivo 
escocês Michael Mancini levou uma multa de 60 libras (cerca 

de 178 reais) e levou três pontos na carteira de motorista por ter 
assoado o nariz enquanto estava em um congestionamento, em 
uma avenida em Ayrshire. Com o trânsito totalmente parado e o 

freio de mão puxado, ele pegou um lenço de papel e deu aquela 
escarrada. Mas a limpeza do salão não saiu barato. Michael teve 
uma surpresa quando ouviu uma viatura de polícia sinalizando 

para que ele encostasse o carro. O policial que o multou, já 
conhecido na cidade pela fama de cricri, enquadrou-o por 

“falta de controle do veículo”. Esse mesmo PM já multou um 
cara que deixou cair uma nota de 10 libras do bolso – e foi 

enquadrado por jogar lixo no chão! Michael recorreu e vai lutar 
com unhas e dentes – e narinas – para não pagar.

A JustiçA Não É CegA

TexTo: marina motomura

CoNtANDo
NiNguÉm ACreDitA

DisQue m  
      pArA mAtAr 

“Alô? Ah, acho que 
foi engano.” E bota 
engano nisso! Em 
Savannah, nos 
EUA, um número 
discado errado 
acabou em tiroteio. 
Os dois estranhos 
envolvidos, além 
de se xingarem por 
telefone, mandaram 
mensagens de texto 
nada amigáveis. Os 
esquentadinhos se 
encontraram em um 
estacionamento e o 
final não foi nada feliz – 
um atirou no outro!

umA  Noite  No  museu

muNDo  Cão

o filme Uma Noite no Museu ganhou uma versão real – só faltaram 
os fósseis animados! Em Londres, o Museu de História Natural abre 
suas portas uma vez por mês para grupos de crianças passarem 
a noite. a aventura inclui um passeio iluminado com tochas pela 
galeria dos dinossauros e passar a noite em sacos de dormir no hall 
central ao lado de um esqueleto de diplodoco.

Quem não tem boi caça com… 
cão! Na China, uma proposta 
para botar na cadeia quem come 
bife de cachorro está causando 
polêmica. Entre as punições estão 
15 dias de xadrez e multa de cerca 
de 136 reais. E os chineses não 
estão matando só cachorro a grito: 
o churrasquinho de gato também 
é um hit por lá. o duro vai ser 
fazer a lei pegar: na província 
de Jiangsu, por exemplo, uma 
receita com carne de cachorro é 
considerada patrimônio cultural.
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DiA DCurto e grosso

QuAl A CiDADe mAis
poluÍDA DA terrA? 
Linfen, na China, por causa
das minas de carvão ilegais.

QuAl É o  
primeiro

filme  
porNÔ 3D? 
A produção asiática  

3D Sex and Zen  
começou a ser filmada  

em abril de 2010.

Quem É A pessoA Com mAis 
pierCiNgs No muNDo?

A brasileira Elaine Davidson,
com 6.005 furos no corpo.

TexTo: Pedro Proença

Dia do Estudante  
Quantos estudantes de ensino 
médio há no Brasil? 8,3 milhões. 
Desses, 973. 007 estudam na 
rede privada. a maioria da galera 
estuda na região Sudeste,  
com 3,2 milhões de alunos.

Dia do Bancário  
Qual o banco mais 
antigo do mundo? É o 
banco Monte dei paschi di 
Siena, em Siena, na Itália, 
fundado em 1472. 

Dia do Soldado  
Quais países não têm 

Exército? Haiti, Costa 
rica, Maurício, Islândia, 

Micronésia, Mônaco, Maldivas,  
Vaticano, panamá, andorra e 

Liechtenstein.

11 De Agosto

28 De Agosto

25 De Agosto
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A melhor

Dínamo  o aranha Negra 
foi o único goleiro eleito 
como melhor jogador 
da Europa. o cara ainda 
pegou 150 pênaltis e 
disputou 270 partidas 
sem tomar gols.

Saint-Étienne   
Mesmo jogando 
no meio, é o maior 
artilheiro das 
Eurocopas. Foi o melhor 
jogador da Europa por 
três temporadas.

Juventus da Itália 
Destacou-se pela 
variedade de títulos – 
só não conquistou a 
Eurocopa– e por jamais 
ter sido expulso durante 
toda a carreira.

Barcelona o maior 
artilheiro das Copas, já 
foi eleito três vezes pela 
Fifa como melhor do 
mundo. É conhecido 
internacionalmente 
como Fenômeno.

Palmeiras Um dos 
jogadores mais 
vitoriosos da história; 
veloz, dono de um 
chute venenoso. Só não 
ganhou a Libertadores 
pelo Timão.

Real Madrid Nunca 
disputou a Copa do 
Mundo, jogou por três 
seleções diferentes 
ao longo da carreira – 
argentina, Colômbia  
e Espanha.

São Paulo Só ele 
disputou três finais de 
Copas – e consecutivas! 
Somando seleção e 
clubes, faturou cinco 
títulos mundiais e três 
continentais.

Boca Juniors Driblou 
meia seleção inglesa, 
partindo da zaga e 
parando quase dentro 
do gol, para marcar  
o gol mais bonito  
das Copas.

Bayern de Munique 
Em três Copas, o pior 
resultado do Kaiser 
(“Imperador”) foi o 3º 
lugar em 1970. Faturou 
sete títulos alemães  
e três europeus.

Santos o rei marcou 
mais de mil gols – 
média de quase um gol 
por jogo – e é o único 
jogador a vencer três 
Copas do Mundo.  
o maior de todos.

Ajax  Era capaz de  
jogar em qualquer 
posição. Foi o líder 
de uma seleção 
holandesa que dava 
show, vice-campeã 
mundial em 1974.

Ajax  Era autoritário,  
mas criativo. 
revolucionou a tática 
com o futebol total, 
em que jogadores 
trocavam de posição sem 
desestruturar o time.

De futebol
seleção

A ESCALAçãO é 
bASEADA nA LISTA 

DE mELhORES 
jOgADORES 

DO SéCULO 20, 
pubLICADA pELA 

REVISTA France 
Football.    

• TexTo: tiago jokura

De toDos os tempos

1 Yashin  2  Cafu   
3 Scirea  4  Beckenbauer  

6  Roberto Carlos 
5  Cruyff  7 Platini 

8 Maradona  9 Ronaldo  
10  Pelé  11  Di Stéfano   

T  Rinus Michels

GoleIRo lAteRAl zAGueIRo zAGueIRo lAteRAl MeIA

MeIA MeIA AtAcAnte AtAcAnte AtAcAnte tÉcnIco
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 Um amor para recordar 
  Quando tinha 17 anos,  

a vida de Landon Carter  
mudou para sempre. Isso  
foi há 40 anos, quando  
arrumou uma companhia  
para o baile de formatura.

 til  
  Til é o apelido de Berta,  

moça “pequena, esbelta, 
ligeira, buliçosa” que se envolve 
nas mais intricadas tramas, 
sempre buscando ajudar  
os que precisam.

 capitães da areia 
  a história da vida urbana  

de meninos pobres e  
infratores que moram  
num trapiche abandonado  
no areal  do cais de Salvador.

 memórias póstUmas  
 de Brás cUBas 
  o romance tem como 

narrador um defunto,  
que procura recontar  
a própria vida, do fim  
para o começo.

 diário de  
 Uma paixão
  Este livro é o retrato  

de uma relação que resistiu 
ao teste do tempo e das 
circunstâncias.

 percy Jackson e os  
 olimpianos, vol. 2:  
 o mar de monstros  
  percy e seus amigos estão em 

busca do velocino de ouro. Ele 
então parte para uma viagem 
pelo Mar de Monstros.

  a caBana 
  a filha mais nova de Mackenzie 

allen philip foi raptada 
durante as férias em família e 
há evidências de que ela foi 
brutalmente assassinada e 
abandonada numa cabana. 

 diário de Um  
 Banana,  vol. 4:  
 dias de cão 
  Greg, um ‘caseiro’ assumido,  

está vivendo sua derradeira 
fantasia de verão – nada de 
responsabilidades e regras.

top 10

OS LIVROS juvEniS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • junho 2012

Percy Jackson e os 
olimPianos, vol. 3:  
a maldição do TiTã 
Um chamado do amigo Grover 
deixa percy a postos para mais 
uma missão: dois novos meios-
sangues foram encontrados.

 BeiJada por Um  
 anJo, vol. 1
  Ivy e Tristan foram feitos  

um para o outro. Eles 
discordavam apenas em  
um ponto: Tristan nunca 
acreditou em anjos.

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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DICAS DOS LEITORES * 

    O morro dos ventos uivantes (Emily Brontë) 
O livro fala sobre o amor entre irmãos adotados, da vida 
de cada um em especial, que os une pelo amor. Achei  
a história muito envolvente. É bacana. Recomendo. 
Dayana Vistocia, 13 anos. Lê pelo menos um livro por mês.  

   Eu sou a lenda (Richard Matheson) 
É sobre vampiros. Conta a história de um vírus que se 
propagou e todas as pessoas se tornaram vampiras, 
exceto um homem. Toda a história é baseada nesse 
drama que ele enfrenta. É muito legal. 
Isabela Dourado, 16 anos.  
Lê 10 livros por mês.

    A revolução dos bichos (George Orwell)  
O livro faz uma crítica, nas entrelinhas, sobre o  
sistema da sociedade atual. Gosto de temas sociais. 
Agora peguei pra ler O rapto do garoto de ouro   
e Garra de campeão, da série Vagalume. 
Arthur Lima Rodrigues Dias, 16 anos.  
Lê mais de um livro por mês.
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A melhor seleção de futebol
de todos os tempos!

Contando
ninguém acredita Dia D

Top10 • os livros JuveNis mais lidos do mês
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