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Top10 • os livros iNfANtis mais lidos do mês          Piadas 

Cuidado com a 

cabeça!

Jornal para o  
SiStema eStadual  
de BiBliotecas 
Públicas (SiSEB)

fAtos
esPAlhA

servido!
o jantar está



 Menina das estrelas  
  Durante a maior parte da sua 

vida de escritor, Ziraldo se 
ocupou em desvendar a alma  
de seus meninos. agora, ele se 
aventura em outra descoberta 
fascinante: a menina.

  O segredO dO  
 fundO dO Mar   
  o menino Billy não está sozinho  

na água. Tem alguma coisa lá  
no fundo, abaixo da superfície.  
É algo escuro e escamoso. Metade 
humano e metade peixe.

toP 10

Confusões no 
aCampamento
Sophie está superempolgada. 
amanhã, ela vai acampar com  
o pessoal da escola. o problema 
são duas amigas dela, Megan  
e alice, que não conversam.
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  QueridO diáriO OtáriO,  
 nãO é Minha culpa se eu  
 sei de tudO  
  Jamie decidiu ler seus diários 

antigos. Ela escrevia coisas como: 
“enfiei um sapatinho de boneca 
no nariz do Fedido de novo”. 

 fábulas & alegOrias  
  o livro reúne a prosa  

narrativa de Leonardo  
da Vinci, incluindo, entre  
outras coisas, uma série de 
desenhos do próprio artista  
e uma biografia. 

 crianças cOMO vOcê:  
 uMa eMOciOnante  
 celebraçãO da  
 infância nO MundO  
  Uma viagem por diferentes 

culturas, mostrando o cotidiano 
dos pequenos em vários países. 

 QueridO diáriO OtáriO,  
 Os adultOs pOdeM  
 virar gente?  
  o professor VanDoy nunca 

sorri. os adultos não têm senso 
de humor, assim como perdem 
o bom gosto para se vestir?

 sOpa de pregO  
  Um viajante foge da neve 

pedindo abrigo numa cabana. 
a dona o deixa dormir no chão, 
sem lhe oferecer comida. Ele tira 
um prego do bolso e começa  
a fazer... Sopa de prego!

 sujO, eu?!  
  “Não, Bebeto! Que horror!” 

Todos gritam com o Bebeto.  
Só porque ele tem umas 
manias engraçadas e 
estranhas. Será que um dia 
Bebeto vai deixar de ser assim?

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! 

es
pa

lh
a

fa
to

s
le

it
or

es

  O lObisOMeM dO  
 pântanO da febre   
  alguma coisa esquisita está 

acontecendo no pântano da 
Febre. algo realmente horrível. 
E tudo começou com uns uivos 
esquisitos à noite. 

8
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   Judy Moody, a garota detetive  
(Megan McDonald) 
A história tem descobertas interessantes,  
quero ler de novo. 
Sofia Massimini Felix, 10 anos. Lê cerca de quatro livros por mês. 

 
    Leonardo da Vinci (Tony Hart & Susan Hellard) 
Conta a história do artista e inventor Leonardo  
da Vinci. Gostei, é fácil de ler. 
Mariana de Carvalho Pereira, 10 anos.  
Lê por volta de cinco livros por mês.

     Diário de um banana (Fabrice Turrier) 
Li toda a coleção. Os livros falam dos problemas  
de um pré-adolescente chamado Greg e seu amigo 
Rowley. São histórias recheadas de momentos cômicos 
e ilustradas em formato de diário, pois foi o que Greg 
recebeu da mãe, quando lhe pediu um caderno para 
fazer um livro de memórias. Vale a pena!  
Vinicius Nascimento de Araújo, 11 anos.  
Lê cerca de três livros por mês.

* Leitores da Biblioteca Parque Villa-Lobos



CoréiA do sul  
O astro é o kimchi –
acelga em conserva 
muito apimentada,  
com carne ou frutos  
do mar. também se 
come arroz e sopa  
de legumes.

holANdA  
sopa, como a erwtensoep  
(de ervilhas com salsicha), 
além de peixes. O mais 
comum é o haring, por 
aqui chamado de arenque, 
consumido em um pão  
com cebolas ou sozinho.
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TexTo: silvia regina

a última refeição do dia tem várias delícias 
ao redor do mundo: carne, frango, batata  
e até feijão frito

CroáCiA  
uma das verduras mais 
consumidas por lá é o 
repolho. por isso, à noite,
é comum se alimentar 
de sarma, um tipo de 
enroladinho de repolho
recheado com carne moída.

filiPiNAs  
O prato preferido é o  
adobo: ensopado, de 
frango ou carne de porco, 
temperado com alho, molho 
de soja e vinagre. é servido
com arroz branco cozido.

o jANtAr
está servido! 

 méxiCo  
a guacamole  
(pasta de abacate  
com vários temperos)  
aparece em quase todas as refeições, inclusive 
no jantar. por lá, também se come arroz  
e feijão frito!

       turquiA  
       primeiro, é servida uma 
       sopa ou uma salada. 
             depois, arroz cozido na manteiga, 
legumes (principalmente tomate e berinjela 
grelhados) e kafta (uma espécie de  
hambúrguer enrolado no palito de churrasco).

PolôNiA 
a batata toma conta  
do cardápio, servida  
com costeletas de  
cordeiro ou salsichas.
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Por que As  
estrelAs brilhAm?
porque são muito quentes – todo 
corpo quente brilha, como o metal 
aquecido e a lava de um vulcão. 
tanto calor (até 50 mil  
graus celsius) vem de  
reações nucleares  
no interior das estrelas,  
que geram quantidades  
enormes de energia.

TexTo:  débora Zanelato, silvia regina e ludmilla balduino
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Por que As tomAdAs 
dão Choque?  
é culpa da tensão elétrica: quantidade 
de energia gerada para mover uma 
carga elétrica. a tomada tem um fio 
que traz a tensão (geralmente de 
110 volts) da rua para casa. O corpo 
humano também tem tensão elétrica, 
próxima de zero. ao colocar o dedo 
na tomada, a tensão da rua se une à do 
corpo e produz uma corrente elétrica. 
daí vem o choque. isso é perigoso – 
não brinque com tomadas!

Que tipo de sapo pula mais 
alto do Que um prédio? 
Todos. Prédio não pula.

o Que Cai em pé e Corre deitado?
Uma minhoca de paraquedas. 

por Que os elefantes  
são enrugados?
Porque não dá para passá-los  
a ferro.

o Que o travesseiro disse  
para o ganso?
Estou com pena de você.

em Que rodovia o rei mora?
Na Rodovia Castelo Branco.

por Que o espantalho é amigo  
do vampiro?
Porque ele espanta alho!

voCê sAbiA...  
...que PesquisAdores 

eNCoNtrArAm, NA esPANhA,  
CoCô de diNossAuro?

a amostra tem cerca de 50 mil anos e  
revelou que, além de carne, eles também 

comiam vegetais. Os neandertais conviveram 
com os primeiros seres humanos (homo 

sapiens) – surgiram por volta de 230 mil anos 
atrás e desapareceram há 28 mil anos.
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De acorDo com a Nasa (a agêNcia 
espacial NorteamericaNa), 
existem cerca De 150 milhões De 
objetos perDiDos Na órbita Do 
Nosso plaNeta, como peDaços 
De foguete e lixo jogaDo pelas 
estações espaciais
TexTo: shirley paraDiso

objetos que já   
despencaram  do  céu

  Até 1998, mais ou menos  
60 janelas de ônibus espaciais 
voltaram à Terra. 
  Em 1979, o laboratório Skylab,  
da Nasa, que pesava 77 toneladas, 
veio espaço abaixo! Ele quase se 
desintegrou ao entrar na atmosfera. 
Então, uma parte caiu no Oceano 
Índico, enquanto a outra foi  
parar na Austrália. 
  Em março de 2013, uma esfera  
de metal (usada nos foguetes  
para manter o combustível em 
estado líquido) despencou no 
quintal de uma casa na cidade  
de Anapurus, no Maranhão.
  Em 2008, o Brasil devolveu aos 
Estados Unidos um pedaço de 
foguete norte-americano que  
caiu em Goiás.

ainda podem  
estar em órbita

    Edward White, astronauta 
norte-americano, perdeu 
uma luva na primeira caminhada 
do homem no espaço, em 1965. 
  Nos anos 1960, uma chave de 
parafuso foi perdida no espaço  
por um astronauta do projeto  
Gemini (da Nasa). 
  Os astronautas da Nasa Michael 
Collins e Sunita Williams perderam 
máquinas fotográficas num passeio 
pelo espaço, na década de 1960.
  Em 2008, numa saída da Estação 
Espacial Internacional, a astronauta 
da Nasa Heide Stefanyshyn-Piper 
perdeu uma bolsa de ferramentas. 
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yuri pires

de TextoOficina Espalhafatos
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Como é

autor de mangá?a rotina de um



 Harry Potter e 
 a câmara secreta   
  Depois das férias na casa dos 

tios trouxas, está na hora de 
Harry potter voltar a estudar. 
Coisas acontecem, no entanto, 
para dificultar seu regresso. 

  em cHamas 
  Depois de ganhar os Jogos  

Vorazes, Katniss, além de  
lutar por sua própria vida,  
terá que proteger seus amigos  
e familiares e, talvez, todo  
o povo de panem.

 Hora morta  
  Depois de anos sem se ver,  

rose e Josh conseguem  
se comunicar pela internet 
e resolvem investigar o 
desaparecimento que mudou  
o rumo de suas vidas.

 Insurgente  
  a jovem Tris prior tenta salvar 

aqueles que ama – e a própria  
vida – enquanto lida com  
questões como mágoa  
e perdão, identidade  
e lealdade, política e amor.

  a escolHa  
  para conseguir o que  

deseja, america precisa  
cortar os laços com o garoto  
aspen, conquistar o povo  
de Illéa e conseguir novos  
aliados políticos.

 um ano Inesquecível  
  Dizem por aí que os  

melhores momentos da vida  
são vividos na adolescência.  
os primeiros amores, os 
encontros, as festas, as  
viagens, as surpresas... 

 Branca de neve  
  o clássico sobre a jovem  

invejada pela madrasta  
por causa de sua beleza  
em uma linguagem  
simples, emocionante e  
primorosamente ilustrado. 

 a HerdeIra  
  Vinte anos atrás, america  

Singer participou da Seleção  
e conquistou o coração  
do príncipe Maxon. agora 
chegou a vez da princesa  
Eadlyn, filha do casal.

top 10

fallen
algo parece familiar em  
relação a Daniel Grigori.  
Solitário e enigmático, ele  
chama a atenção de Luce  
logo no seu primeiro dia  
de aula no reformatório.

 aPenas um garoto  
  rafe está cansado do rótulo 

de garoto gay, o porta-voz de 
uma causa. Daí, decide entrar 
numa escola só para meninos 
e manter sua orientação  
sexual em segredo.

Editor: Fábio de Oliveira (MT 29.513 - SP); Designer: Luciana Fernandes. 
Colaborador: Michele Iacocca (quadrinhos), Conteúdo: Editora Abril  
(Mundo Estranho) e Editora Caras (Recreio).
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DICAS DOS LEITORES*

   Rua do medo (R. L. Stine) 
O livro fala sobre três garotos que passam trotes para  
se divertir. Um desses números é atendido por uma 
mulher com uma voz aterrorizada, pedindo socorro. 
Os garotos decidem investigar o motivo de pânico da 
mulher, indo até a casa dela, porém coisas estranhas 
começam a acontecer.  
Rogério Santos Silva, 14 anos. Lê cerca de quatro livros por mês.

  Valente para sempre (Vitor Cafaggi) 
Na história, os personagens, que são animais, têm 
experiências de vida como típicos adolescentes, com  
os conflitos dessa fase no amor, na escola, além dos 
problemas familiares.  
Kevin Gomes de Souza, 13 anos. Lê por volta de três livros por mês.

 
       Um ano inesquecível (Paula Pimenta, Babi  

Dewet, Bruna Vieira e Thalita Rebouças) 
São contos sobre jovens que vivenciam experiências 
intensas na adolescência, retratando momentos incríveis 
que não se apagam da memória tão facilmente.  
Camilla da Silva Garcia, 17 anos. Lê cerca de dois livros por mês.

*Leitores das Bibliotecas de São Paulo e Parque Villa-Lobos.

OS LIVROS juvEniS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SãO pAuLO • juLhO DE 2017
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infrutíferos da era das 
redes sociais inspirou 

um livro. em A pedra (lote 
42), o escritor pernambucano 
Yuri pires, 31 anos, coloca 
um elemento fantástico em 
meio a uma sociedade que 
faz diversos questionamentos, 
exceto um: o porquê. a 
inquietação e as primeiras 
palavras da narrativa surgiram 
em 2015 e neste ano a obra  
foi lançada.

ambientada na fictícia, 
nordestina e pequena 
lemuri, a trama mostra as 
consequências do surgimento 
de uma pedra misteriosa no 
meio da principal praça da 
cidade. “temos um debate 
público muito pobre de 
conteúdo e muito cheio 
de espetáculo”, disse Yuri 
em entrevista à oficina 
espalhafatos de texto,  

na Biblioteca de são paulo,  
em agosto. “ao invés de  
as pessoas procurarem 
respostas para questões 
básicas, logo se tiram posições 
a favor ou contra. e perguntas 
importantes acabam nem 
sendo feitas”.

 além de A pedra, Yuri  
lançou outros três livros: o 
romance O homem e seu 
tempo (2014, editora Chiado), 
a compilação de contos 
Fábrica de heróis (2016, edição 
do próprio autor), e a obra 
de poemas Artifício (2016, 
Intermeios). Diferentemente 
das obras anteriores, a mais 
recente conta com um 
processo artesanal na capa, 
cujo resultado é a marca  
de uma pedrada.

 o processo de criação  
da capa envolve uma pedra, 
posta em cima de um 
pedaço de papel carbono, 

que é pressionada contra a 
sobrecapa por meio de uma 
prensa manual. “assim como 
nenhuma pedra é igual à 
outra, nenhuma pessoa é 
igual à outra, nenhuma capa 
poderia ser igual à outra”, 
afirma Yuri. o projeto gráfico 
do livro foi desenvolvido  
pelo designer e escritor 
Gustavo piqueira.

 Yuri foi finalista do prêmio 
Barco a Vapor, um dos mais 
prestigiados da literatura 
infantojuvenil. segundo o 
escritor, já há uma editora de 
Minas Gerais interessada em 
publicar a obra, intitulada A 
estrada do mar sem fim, a qual 
tem como protagonista um 
garoto de 11 anos que perde a 
mãe. e depois há planos de um 
novo livro adulto, envolvendo 
trabalhadores de uma fábrica 
atuando como se fossem 
atores de uma peça de teatro.

PartIcIParam da ofIcIna esPalHafatos de texto: partICIparaM Da ofICIna espalhafatos De texto: líGIa CorreIa De lIMa alVes De Melo,  
luanDa Inara roDrIGues De Moraes e MarIana Dos santos Vaz; coordenação: João varella (lote 42).

o esCrItor pernaMBuCano YurI pIres Conta 
soBre experIênCIas pessoaIs, CarreIra lIterárIa  
e seu noVo lIVro, A pedrA

havia um livro
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o escritor Yuri pires (o segundo, da esq. para a dir.) após a entrevista
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TexTo: Christiane Oliveira

saIBa CoMo traBalhaM os profIssIonaIs responsáVeIs 
por CrIar os faMosos quaDrInhos japoneses 

Como é a rotina

dE mANgás?
de um autor

0h
1h
2h
3h
4h
5h
6h
7h
8h
9h

10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h

Trabalhar  
no rascunho  
das páginas

conversar
com o ediTor

Trabalhar  
nas páginas 
coloridas

comer

ser ajudado
pelos 

assisTenTes

dormir

Essa era a rotina de Hiroshi  Shiibashi 
quando era autor  do mangá Nurarihyon  
no Mago,  que foi cancelado em 2012 após  
mais de 200 capítulos publicados.

2 trabalho em equipe
Geralmente, o mangaká não trabalha sozinho. seu principal 
parceiro é o roteirista, que desenvolve o enredo e atua junto  
ao artista na criação dos “names”, que são os esboços do mangá 
numa página com roteiro e desenho. Por isso, o contato desses 
dois profissionais é praticamente diário – muitos chegam até  
a morar no estúdio de criação para dormir e comer.

3 reunião com o chefe
no Japão, para ser considerado 

um mangaká “de verdade”, 
o artista precisa publicar sua 

história em pequenos capítulos 
numa revista importante, como 

a semanal Shonen Jump. nesse 
caso, entra em ação o editor, um 

tipo de gerente que faz a ponte 
entre o mangaká e a editora. toda 

semana, o editor se reúne com  
a equipe para discutir o trabalho.

1 caDa um no Seu quaDraDo
no Japão, estima-se que há mais  
de 6 mil mangakás (desenhistas de 
mangás), quase todos em tóquio.  
Cada um tem um cronograma de 
trabalho bastante puxado. Para dar  
conta do ritmo de publicação semanal,  
os artistas trabalham mais de 15 horas por 
dia, sete dias por semana, com  
tempo apenas para dormir e comer.
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veículos
(assisTenTe 1)

personagem  
principal

(mangaká)

linhas  
de ação

(assisTenTe 2)

cenário
(assisTenTe 3)

TexTuras
(assisTenTe 4)

4 a voz Do povo...
O trabalho do editor é 

orientado pelo ranking 
table of Contents (toC), 

uma avaliação feita 
pelos leitores. Com 

esse feedback, a editora 
pode decidir mudar a 

história do mangá ou até 
cancelá-lo. sagas que 

não seguem um enredo 
principal e personagens 
que mudam de poderes 

são indícios disso.

5 aDeuS viDa Social!
a rotina pesada faz com 
que o mangaká não tenha 
quase nenhum tempo 
livre. O único descanso 
é durante a golden 
Week, uma semana entre 
abril e maio em que são 
agrupados quatro feriados. 
eiichiro Oda (One Piece) 
não tratou uma amigdalite 
para trabalhar e acabou 
obrigado a ficar de molho 
por duas semanas.

7 Sem parar
Um mangá semanal
de sucesso é publicado
durante anos. O mais
longevo em atividade
é Kochikame, criado 
em 1976 por Osamu 
akimoto. Dragon Ball, 
um dos mais populares, 
foi serializado durante 
11 anos. a média de 
cada capítulo é de  
20 a 26 páginas  
por semana.

6 a fama não É naDa 
no mercado japonês, 

mesmo quem já tem fama 
e grana não larga o osso 
(ou melhor, o nanquim). 

nobuhiro Watsuki,  
por exemplo, de Samurai X, 

ainda labuta 16 horas,  
todo dia. Já Oda, que  

foi assistente de Watsuki  
e hoje é celebrado por  

One Piece, declarou  
que dorme só três  

horas por dia.

8 aJuDinha
DoS brotherS 

em geral, o mangaká só faz 
sozinho o One shot, espécie 

de “episódio piloto”
para medir o sucesso do 

mangá. se agradar, a história 
começa a ser publicada toda 

semana e o criador passa 
a contar com assistentes 

para ajudar. tornar-se um 
assistente de mangaká é uma 

das principais formas para 
começar no meio.
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