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DICAS DOS LEITORES*

 s aventuras de Bambolina (Michele Iacocca)
A
É a história de uma boneca de pano. Ninguém
quer ficar com ela e ela é abandonada no lixo. Não
tem texto, só desenhos, mas a gente entende tudo.
Joana Moraes, 8 anos. Lê 4 livros por mês.

3

1

H
 istórias que eu vivi e gosto de contar
(Daniel Munduruku)

O autor é índio e escreve de um jeito muito fácil
e gostoso de ler. Neste livro há várias histórias vividas
por ele. Os índios são legais, pessoas do bem, que
vivem a vida deles sem incomodar ninguém.
Mario Eduardo Martinez, 10 anos. Lê 5 livros por mês.

L ino (André Neves)
Esta é a história da amizade de Lino, um
porquinho, e da Lua, uma coelhinha branca.
Eles vivem juntos em uma loja de brinquedos.
Um dia, a Lua desaparece e o Lino vai procurar
ela por toda parte. E tem uma grande surpresa.
Muito legal.

4

A façanha
de dona aranha
A aranha Lia, além de
tecelã, é costureira. Encanta
a todos porque usa poesias,
bordados, estrelas e tudo
o que possa deixar seu
trabalho encantador.

5

	As fabulosas histórias
de Merlin e do rei Artur
	Relatos maravilhosos cheios
de magia, fantasia e aventura,
que se passaram no tempo
do rei Arthur e dos cavaleiros
da Távola Redonda.

7

	A lenda do labirinto
	Em uma praia chamada
Lençóis, morava a tribo
indígena Tremembé.
Os índios eram felizes
e viviam em harmonia
com a natureza. Até que...

	Ricky Ricota e seu
super-robô: contra
os macacos mecânicos
	A história nem começou e o
camundongo e seu amigo já estão
numa fria: causam um acidente
com a minivan do pai do Ricky.

8

Cores
	O bebê desenvolve
habilidades: reconhecimento
das cores e formas,
vocabulário de palavras,
coordenação motora
e consciência espacial.

	A bela e a fera
	Para salvar o pai da morte,
Bela é forçada a morar
com uma fera. Mas descobre
que apesar da aparência
de fera, ainda há um
coração humano.

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?

Marina Branco, 11anos. Lê 7 livros por mês.
* Leitores da Biblioteca de São Paulo

Escreva para o jornal, critique, opine,
solicite, dê sugestões. O jornal é seu!
espalhafatos@spleituras.org
A biblioteca é sua!

2

	Branca de Neve
	Branca de Neve é uma
jovem invejada por sua
madrasta por causa de sua
beleza. Um dia, é enganada
por ela e acaba comendo
uma maçã envenenada.

6

	Bichos da minha casa
	O bichos que habitam
a nossa casa - a formiga,
a mosca, a lagartixa e outros.
Escrito em letra de fôrma
para os pequenos em
alfabetização.

10

Cadê o meu penico?
	Hortênsia estava louca
de vontade de fazer ‘uma
tal coisa’, mas não encontrava
o seu penico por nada.
Enquanto isso, a bicharada
toda se divertia.

de onde ela vem?

A areia é um tipo de solo que
está sempre se formando e se
modificando. Esse processo todo
começa quando elementos como
rochas, conchas e vegetais se
decompõem com a ação da água,
do vento e do calor. Com o passar
do tempo, eles se transformam em
partículas que são levadas pela água
dos rios, por enxurradas, geleiras e
ventos e vão parar nos mais diversos
lugares, formando diferentes
paisagens pelo planeta.

muitas
diferenças
A areia é formada por
materiais de origens
diferentes, de acordo com
o local onde eles se juntam.
A areia das praias, por
exemplo, tem sal e vestígios
de conchas e corais, que
não se veem na areia dos
desertos. A cor da areia
varia, dependendo dos
seus componentes, por
isso há praias branquinhas,
outras mais amareladas ou
vermelhas e até algumas
com areia preta, composta
por rochas vulcânicas.

ilustrações: rogério doki

texto: Maria Carolina Cristianini

o saara na
amazônia
Ao estudar imagens e
informações colhidas por
satélites, pesquisadores
descobriram partículas de
areia na floresta Amazônica
que vêm do deserto do Saara,
na África. Elas são trazidas
pelo vento, atravessam o
oceano Atlântico e chegam
ao solo da floresta graças às
chuvas frequentes da região.
Essa areia do deserto é uma
das fontes de nutrientes
que fertilizam o solo da
Amazônia e garantem
a vida à vegetação local.

Os desertos parecem
verdadeiros oceanos
de areia. E têm até
tempestades! Muitas
vezes, os raios solares
esquentam muito o solo e
rompem a camada de ar
gelado que se formou sobre
ele durante a noite.
O deslocamento de
camadas de ar causa ventos
de até 100 quilômetros por
hora, que arrastam grandes
quantidades de areia.
Só no deserto do Saara
acontecem mais ou
menos 80 tempestades
de areia por dia.

espalhafatos

que poeirão!

de grãos
Descubra curiosidades legais sobre a areia
que se forma em praias, desertos e rios

pé na areia

um mundo

CURIOSIDADES
Texto: teresa venturoli

O que é que só tem cabeça à noite?

Por que os vulcões
soltam lava?

O travesseiro.
Por que o marceneiro
aumentou as pernas do móvel?

Para ter um “alto móvel”.
O que um atleta faz
quando acaba a força?

Acende uma vela.
Quando o relógio fica velho?

Quando fica sem hora (senhora).

como se faz giz?

O que um porco-espinho diz ao
outro quando eles se abraçam?

– Ai, ui, ai, ui!
O pai ao ver o boletim do filho:

– Pena que não deem nota para
coragem, meu filho. Você teria tirado
dez por trazer o boletim para casa!
ilustrações: Marcelo Cavalcante

espalhafatos

humor

PIADAS

O giz é feito a partir de um
mineral chamado sulfato de
cálcio, também conhecido como
gesso. Esse material é
transformado em um pó com
textura parecida à da farinha de
trigo. Ele, então, é misturado com
água, pigmentos e outras
substâncias, formando uma
massa que fica secando em
fôrmas cilíndricas por até 20 dias.
Depois, os palitos de giz são
tirados das fôrmas e cortados.

A lava vem de reservatórios
subterrâneos de magma que
ficam abaixo da crosta terrestre.
O magma é uma mistura formada
por rochas e metais derretidos que
produzem gases. Quando a pressão
exercida pelos gases aumenta
muito, a crosta se rompe e o material
é lançado para fora. Quanto maior
a pressão, maior a força da lava.

É verdade que o nariz
da esfinge caiu? como?

Não se sabe ainda como a esfinge
de Gizé perdeu o nariz. Alguns dizem
que ela foi danificada por tropas do
imperador francês Napoleão
Bonaparte, que invadiram o Egito no
final do século 18. Mas desenhos feitos
antes disso já mostram a esfinge sem
nariz. O mais provável é que cristãos
ou muçulmanos do Egito tenham
feito o estrago para atingir a honra
do faraó, que era representado pelo
monumento.

2. Na praia, em que momento
você passa o protetor solar?
Antes de sair de casa.
Só quando seus pais correm
atrás de você na areia.
Quando começa a sentir
sua pele queimar.

você

enrola?
responda às perguntas e Descubra
se você é mestre na enrolação
texto: Maria carolina christianini

6. Quando a diversão com a
turma em sua casa acaba, os
brinquedos ficam:
Arrumados em seguida.
Bagunçados num canto
da sala até o dia seguinte.
Espalhados pela casa por
mais de uma semana.

3. Quando briga com um
amigo, você pede desculpas:
Muito tempo depois.
Logo que cai a ficha.
No dia seguinte.

7. O que você faz se percebe
que o dia está acabando e você
ainda não tomou banho?
Corre para o chuveiro.
Brinca mais um pouco.
Deixa o banho para
o dia seguinte.

4. Sua lição de casa
costuma ser feita:
Quando chega da escola.
Quando você já está de
pijama.
Ao longo do dia.

8. Se sua mãe pede para você
comprar pão na padaria, você:
Vai se ela ficar bem brava.
Brinca até ela pedir
de novo.
Vai de uma vez.

9. Ao usar o banheiro, você:
Sai rapidinho.
Lê uma revista até o fim.
Para na metade do gibi.
10. Na véspera de uma prova
na escola, você:
Ainda tem que estudar.
Fica tranquilo, pois
estudou antes.
Precisa deixar a TV de lado
e encarar os livros.
11. Se a sua família combina
de sair para almoçar, você:
Fica no computador
e sempre se atrasa.
Leva um tempão para
decidir que roupa vai pôr.
É o primeiro a se arrumar
e fica esperando todo
mundo.
12. Quantas vezes seus
pais têm de pedir para você
arrumar o quarto antes de você
entrar em ação?
Você perde a conta.
Algumas vezes.
Uma vez só.

e aí?

teste

5. Nas férias, quanto tempo
leva para você sair da cama de
manhã:
Mais de meia hora.
Poucos segundos.
Uns 5 minutinhos.

se marcou mais
Enrolar não é com você,
que prefere fazer tudo o
que precisa de uma vez.
Isso é legal! Só fique esperto
para não acelerar demais e
perder momentos gostosos
de pura enrolação.

espalhafatos

1. O que você faz quando
tem de comprar presente de
aniversário para um amigo?
Procura alguma coisa
na véspera.
Só vai atrás do presente
uma hora antes da festa.
Compra uma semana
antes e escolhe com calma.

se marcou mais
De vez em quando, você
demora para fazer as coisas.
Tudo bem! Ninguém precisa
ficar o tempo inteiro
resolvendo as tarefas
de casa ou da escola.
se marcou mais
Puxa, você enrola, hein?!
Costuma fazer as coisas
legais primeiro e acaba
deixando as obrigações
de lado. Cuidado para as
tarefas não se acumularem
e você ficar perdido.

ilustração: Cris Eich

Ah, tomei
banho
ontem...
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DICAS DOS LEITORES*

OS LIVROS juvenis MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • novembro 2014

O
 invasor (Marçal Aquino)
A história se passa em São Paulo. Três engenheiros,
sócios numa empresa, começam a brigar depois que
são convidados a participar de uma maracutaia. Dois
deles decidem matar o sócio que quer atrapalhar
os negócios. Muito bom.

3

1

Bráulio de Britto, 16 anos. Lê 5 livro por mês.

Batendo ponto: uma colherada de humor
na hora do cafezinho (Vários)
Livro de contos muito divertido. São três autores:
Marcelino Freire, Nanete Neves e Nelson de Oliveira.
É o tipo de livro pra gente ler nas férias. Recomendo.

4

O retorno
da feiticeira
A Terra de Histórias não é mais
o lugar que os irmãos Alex e
Conner conheceram há um ano.
Agora, a malvada Feiticeira está
de volta e quer vingança.

João Luiz Branco, 14 anos. Lê 2 livros por mês.

 Papo de sapato (Pedro Bandeira e Ziraldo)
Vários pares de sapatos velhos se encontram em um
lixão da cidade. E começam a conversar e contar histórias.
Dá pra imaginar quantas coisas engraçadas não saem
desse bate-papo. Pedro Bandeira e Ziraldo, que dupla!

5

Mariana Sant’Anna, 17 anos. Lê 8 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).

2

	Ruínas de Gorlan
	Durante a vida inteira,
o pequeno e frágil
Will sonhou em ser
um forte e bravo
guerreiro, como o pai,
que ele nunca conheceu.

6

	A seleção
	Para 35 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.
Will & Will: um nome,
um destino
	Adolescentes dividem o
mesmo nome. Circulando em
ambientes completamente
diferentes, embarcam em uma
aventura de épicas proporções.
	A escolha
	America era a candidata
mais improvável da Seleção.
Aceitou participar só para
se afastar de Aspen,
um garoto que partira
seu coração.

7

8

9

	Cidades de papel
10
	Quentin Jacobsen tem uma
paixão platônica pela magnífica
vizinha e colega de escola, Margo
Roth Spiegelman. Até que um
dia ela invade sua vida pela
janela de seu quarto...

	Quem é você, Alasca?
Alasca Young, inteligente,
engraçada, problemática e
extremamente sensual, levará
Miles para o seu labirinto
e o catapultará em direção
ao Grande Talvez.
	Uma bruxa na cidade
	Anna não sabe que é uma
bruxa. A confusão começa
quando conhece Seth, o garoto
mais cobiçado da escola. Anna
o enfeitiça para que ele se
apaixone por ela.
	Diário de um banana:
maré de azar
	Greg está chateado. Rowley,
o abandonou. Um lance de
dados pode mudar as coisas
ou a vida de Greg está destinada
a ser uma maré de azar?
	Correr ou morrer
	Ao acordar dentro de um
escuro elevador em movimento,
a única coisa que Thomas
consegue lembrar é de seu
nome. Sua memória está
completamente apagada.

mais bizarras

do comércio
Texto: pedro proença

VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO
Kansas City, EUA
As estradas são muito perigosas. Mas, no
Missouri, o perigo não são os motoristas
bêbados – são os assaltantes e psicopatas!
Pelo menos é o que pensa a galera da loja
Max Mottors, que oferecia um “vale-rifle
AK47” àqueles que comprassem veículos
no estabelecimento. Mark Muller, dono da
loja, afirma que ele dava apenas o direito
de adquirir a arma, mas quem avaliaria se o
comprador teria a arma ou não seria a loja
na qual o consumidor usaria seu “vale”.
Muller disse que vendeu 35 carros a mais do que
no ano anterior, e criou polêmica com a ideia.

sem emprego
e sem carro

pague um leve dois
Indianápolis, EUA
Para atrair “clientes”, um cemitério
de Indianápolis oferecia dois jazigos
pelo preço de um. O gerente do cemitério,
Mark McCronklin, disse que a promoção
não foi motivada pela crise econômica
que assolou o país em 2009, mas pelo
feriado do Memorial Day (todos os anos,
a última segunda-feira do mês de maio
é dedicada a lembrar dos soldados que
morreram em combate). Em todos
os anos, de acordo com McCronklin,
o cemitério realiza promoções
nessa data.
A promoção durou três meses
e levantou as vendas.

Ilustração: fido nesti

Aqui, moça bonita não paga,
mas também não leva. No louco
comércio mundial, vale tudo
para atrair o freguês

EUA
Em 2009, nos EUA, a Hyundai,
preocupada com a crise econômica,
lançou o Hyundai Assurance. O plano
oferece a possibilidade de o cliente
devolver o carro caso ele seja
demitido e não tenha mais condições
de pagar. Além de demissão, lesão
física grave, perda da habilitação
e emigração a trabalho também podem
fazer com que o cliente justifique
a interrupção do pagamento e possa
devolver o veículo.
A empresa coreana vendeu 14,3% a mais
em janeiro de 2009 do que no mesmo mês de 2008.

promoção e pra mocinha

Tiro ao alvo

Wenzhou, China
Copiando o jornalista iraquiano Muntazer al-Zaidi,
que jogou os sapatos no presidente George W. Bush
em 2008, uma loja de sapatos deu desconto àqueles
que arremessassem calçados numa figura do expresidente dos EUA. O desconto variava conforme a
parte do corpo do político que os clientes acertassem.
A polícia teve que ser chamada para conter a
empolgação dos consumidores com a brincadeira.
Centenas de pares foram vendidos em dois dias.

espalhafatos
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Se você acha que seu cotidiano é meio maluco, saiba
que tem gente com uma rotina muito mais esquisita!
texto: pedro proença

Justa causa
1 Algo
não cheirava bem na livraria

em que Daniel Cambridge trabalhava
na Inglaterra. E era ele mesmo! O cara
tinha a baita mania desagradável de
soltar puns o tempo todo! Resultado,
após dezenas de reclamações dos colegas,
o peidorreiro acabou no olho da rua...
que praga de pizza!
Na Austrália, uma pizzaria resolveu
usar gafanhotos nas suas receitas
depois que o país sofreu com uma
praga desses insetos.
Menu bizarro
2 Agora,
se você não curte

gafanhotos, na Costa do Marfim, na África,
o restaurante Le Zoo Chez Felix oferece

um menu especial somente com carne
de animais estranhos, como cobras e ratos.
A indigestão é por conta do freguês...

6

X-infarto Já uma lanchonete
nos EUA tem um tema bizarro no cardápio:
infarto! Todos os sandubas são lotados de
gordura e bacon para quem não tem medo
de detonar as artérias.
Um morto muito
amigo Quando o inglês Alan Derrick
percebeu que seu amigo Dennis Pring havia
morrido no sofá de casa, em 1998, ficou com
medo de ser despejado do apartamento
por tê-lo sublocado. O que ele fez? Cobriu
o cadáver com um monte de tralhas e o
deixou lá mesmo – onde o corpo ficou por
dez anos até ser achado pelas autoridades!

Ilustração: PABLO MAYER

cotidiano
espalhafatos
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5

Distraiu, caiu A australiana
Donna Synnerdahal passeava com seu totó
quando caiu num buraco de 18 metros!
O buracão era a entrada de uma mina. Além
de não morrer na queda, a mulher deu sorte
de ter seus gritos ouvidos por policiais.
eleitoral
3 ifuneral
O prefeito Carl Robin Geary ganhou

as eleições em Tracy City, no Tennessee
(EUA), mas não foi tomar posse. Ainda
bem, pois estava morto havia um mês! Ele
sofreu um infarto durante as eleições, mas
as pessoas disseram que, nos rivais, não
votariam nem mortos!

4

3

Cinzas ao ar Ao voltar do
funeral do irmão na Alemanha, um cara foi
assaltado e, junto com sua pasta, o ladrão
levou junto as cinzas do defunto. Quando
a urna foi encontrada, no aeroporto de
Londres, o irmão vivo suspirou aliviado –
mas com cuidado, para não espalhar o pó!
Vítimas por acaso
4 Quando
dois crânios foram achados

numa sacola no metrô de Londres, pensouse que haveria um novo serial killer na
praça. Para alívio geral, as “vítimas” eram
de um professor distraído, que as usava em
aulas de anatomia...

Em Natal (RN),
5 Saideira
um cara teve a morte que é sonho

de muito bebum: desfaleceu sentadinho
numa mesa de boteco. Muita gente achou
que ele estava era cheio de cachaça mesmo.
Mas, como o “pinguço” não se mexia, logo
os garçons viram que o freguês já tinha
recebido a “saideira”.
sobrevivente Em 1944, na 2ª
Guerra, o inglês Nicholas Alkemade escapou
após pular de uma altura de 5500 metros de
seu avião em chamas. A queda foi amortecida
por galhos de pinheiros cobertos de neve.
herança indecente
6 Uma
freira de 55 anos custou a

acreditar quando soube que havia recebido
uma herança da mãe, que nunca conhecera.
Mas susto mesmo ela levou ao saber o que
tinha herdado: um prostíbulo na Áustria!

7

Teleférico
de caxias
Que ônibus que nada! Para chegar
à escola, a galera de uma vila na Colômbia,
que fica isolada por um rio, arrisca a vida
ao descer do topo de uma montanha
pendurada num cabo de aço a mais de 60
km/h – e de uma altura de 400 metros!
Isso, sim, é aluno caxias!

espalhafatos
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