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 o fantasma do espelho  
  ana, Trico e Dudu resolvem 

investigar o interior da  
Mansão Dimais e deparam 
com portas que se fecham, 
passagens secretas e fantasma 
no espelho.
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OS LIVROS infantiS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTEcA DE SãO pAuLO • setembro 2017 

     Abril, o peixe vermelho  
(Marjolaine Leray) 
Eu gostei porque ele lembrou o meu peixe  
que morreu. O Abril é muito bonitinho e forte. 
Luisa Mallo, 6 anos.  Lê 15 livros por mês.

     O bom gigante amigo  
(Roald Dahl) 
Normalmente eu gosto de livro de ação  
e esse, além de ser de ação, tem muita  
parte que te deixa curioso. 
Francisco Landucci, 11 anos.  
Lê cerca de um livro por mês.

 
     O meu pé de laranja-lima  
(José Mauro de Vasconcelos) 
Conta a história de amigos, Zezé e Xururuca,  
seu pé de laranja-lima, com quem o menino  
conversa. Tem trechos bastante tristes.    
Raimundo Carreiro, 12 anos.  
Lê por volta de três livros por mês.
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 não quero usar óculos  
  Na visita ao oftalmologista veio  

a notícia: o menino teria que  
usar óculos. Um susto. Como 
serão meus óculos? o que eles 
vão me fazer enxergar? De que 
tipo serão?

 Invasores do  
 espaço sIderal  
  os garotos Celso, Joe Louis  

e Gênio estão nesta aventura 
que envolve alienígenas, 
escola, laboratório e clonagem 
de criança.

A espAdA de Herobrine   
arthur e sua irmã, Mallu, não 
são muito unidos. Isso tem 
de mudar quando eles são 
transportados para o Mundo  
da Superfície – no universo  
de Minecraft.

1
 a vIngança de  
 herobrIne  
  Bia é fanática pelo game 

Minecraft. Isso faz dela a 
pessoa ideal para salvar o 
Mundo da Superfície do maior 
de todos os vilões: Herobrine.

 o mágIco de oz     
   a história do famoso  

mágico contada em  
uma linguagem simples, 
emocionante e primorosamente 
ilustrada, que desperta  
a imaginação.

  a Ilha do tesouro:  
  do romance de robert  
 louIs stevenson  
     o mapa da Ilha do Tesouro! 

Flint foi um grande pirata. 
agora, somente nós sabemos 
onde está o tesouro dele. 

  fada cIsco quase nada  
  pequenina de quase não  

se ver, a fada Cisco Quase  
Nada vive dentro de uma  
rosa encantada. Sua casa  
é grande, mas nem um  
pouco organizada.

  dIárIo de um banana:  
 bons tempos   
  Todos na cidade do garoto 

Greg resolvem dar um tempo 
dos eletrônicos. Será que  
ele vai conseguir sobreviver  
à moda antiga? 
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 authentIcgames:   
 vIvendo uma vIda  
 autêntIca  
  os fãs vão saber como surgiu 

o canal authenticGames, do 
mineiro Marco Túlio, um dos 
youtubers mais amados do Brasil.  

8

DIcAS DOS LEITORES*  

* Leitores da Biblioteca Parque Villa-Lobos. 2

escreva para o jornal, crItIque, opIne, 
solIcIte, dê sugestões. o jornal é seu!  
espalhafatos@spleIturas.org  
a bIblIoteca é sua! 



 5   Depois, as páginas do livro e a capa são enviadas  
ao autor para que ele possa aprovar e verificar se tudo  
está correto.

es
pa

lh
a

fa
to

s
ed

iç
ão

um livro?Como NAsCe 

Da iDeia original até as livrarias: saiba tuDo aqui 
texto:  shirley paraDizo

 1  o primeiro passo  
para você publicar um 
livro é ter uma ideia  
bem legal para a  
história. Aí, com a ajuda 
dos seus pais, escreva 
tudo no computador. 

 2  escolha imagens ou faça 
desenhos para ilustrar a 
história do livro. Depois, 
monte as páginas num 
programa de computador. 
Você também pode 
contratar uma editora para 
cuidar de tudo e garantir 
que o livro seja publicado. 

 3  Por correio ou por 
e-mail, envie o livro  
para editoras, que vão 
avaliá-lo e decidir se 
querem publicá-lo  
ou não.

 6   Com tudo 
aprovado, o livro  
é impresso na 
gráfica e os 
exemplares 
distribuídos  
para as livrarias. 

 4  Se o livro for aprovado, as páginas 
são impressas e enviadas para  
o revisor. ele lê tudo e corrige  
  os erros de português.
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or o que umA ruA fAlou pArA A outrA?

Vamos nos encontrar na esquina!

quAl é o personAgem fAvorito  
dAs mAssAs?
O Peter Pão (Peter Pan). 

quAl é o AnimAl que está sempre  
Atrás dAs grAdes?
 A zebra.

um Homem gostAvA de puxAr coisAs. 
um diA, o filHo começou A puxá-lo.  
o que o Homem disse?
O garoto puxou o pai!

quAl é A árvore que só é 
lembrAdA umA vez Ao Ano?
A árvore de Natal.

que tipo de bAnHo não molHA?
O banho de sol!

PiADAs

o polo sul. a menor temperatura já 
registrada rolou por lá, na antártida: 93 
graus celsius negativos em dezembro de 
2013. o clima gelado se deve à falta de 
um elemento que regule a temperatura, 
como a água – massas de ar frio ganham 
força quando encontram o continente e, 
no polo sul, há muita terra. já o polo norte 
é composto de vários territórios divididos 
pelo oceano, que enfraquece as massas de 
ar frio – a menor temperatura por lá foi de 
45 graus celsius negativos.

texto:  RecReio/editoRa caRas s/a.

CuriosiDADes

a parafina pega fogo, sim.  
a gente não vê as chamas 
nessa parte da vela  
porque o fogo a derrete, 
fazendo-a virar vapor –  
que é absorvido pelo  
pavio (o vapor serve  
de combustível  
para manter  
a vela acesa).  
sabia  
que, sem  
a parte da  
parafina,  
o pavio  
seria  
consumido  
em alguns 
segundos?
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Por que A velA  
Derrete e Não  
PegA fogo?

Por que, quANDo
ChorAmos, muitAs
vezes seNtimos soNo? 
não se sabe o motivo exato disso. 
quando choramos muito, 
normalmente é porque  
passamos por algum problema 
emocional, como uma briga. 
especialistas supõem que, depois 
desse desabafo, o cérebro esteja 
programado para ter um período  
de descanso – e você pode  
acabar dormindo.

Qual é mais frio: o Polo sul  
ou o Polo Norte?
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Foi fundada por Steven Spielberg e dois sócios em 1994, mas sua subdivisão  
para desenhos só foi formalizada em 2000. a empresa detém 90% das ações da 
pacifc Data Images, principal parceira na criação de animação computadorizada. 
Seus filmes já foram distribuídos pela paramount, 20th Century Fox e Sony.

Teve o privilégio de embolsar o oscar inaugural quando foi criada a categoria de 
melhor longa animado, em 2002 (com Shrek). Mas só teve outra vitória com a 
canção “When You Believe”, de O príncipe do Egito, em 1999. Foram 14 indicações ao 
prêmio da academia, 58 vitórias no annie e nenhuma no Globo de ouro ou Grammy.

Há cinco anos consecutivos é eleita um dos “100 melhores lugares para 
trabalhar”, segundo a revista Fortune. Na sede em Glendale, Califórnia,  
os funcionários têm benefícios gratuitos, como café da manhã, almoço,  
bar de smoothies e muito mais. Qualquer um pode propor um filme aos chefões.

Surgiu a partir de um grupo de especialistas em computação digital da 
Industrial Light & Magic (a empresa de efeitos especiais de George Lucas). Em 

1986, virou uma empresa própria com um investimento do magnata Steve 
Jobs. a Disney só foi adquirir a pixar 20 anos depois, em 2006.  

Como também bate cartão em outras categorias como curta de animação 
e trilha sonora, a empresa já foi indicada a 52 oscars (inclusive duas vezes 

como melhor filme, com Toy Story 3). Venceu 15 vezes. Também já faturou 
seis Globos de ouro, 11 Grammys e 55 annies, o “oscar da animação”.

a sede em Emeryville, na Califórnia, é moderna e os funcionários são 
estimulados a “customizar” sua área como quiserem. o local tem, entre  

outras coisas, quadras de esporte, academia, piscinas, trilha, cinema, jardim, 
pizzaria e até uma faculdade, a Pixar University. Tudo gratuito!

AmbieNte  De 
trAbAlho

Prêmios

históriA

texto: MaRcel Nadale
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*reportagem publicaDa na revista munDo estranho, eDição 153, em junho De 2014.

os estúDios pixar e DreamworKs não Disputam só quem 
faz os melhores Desenhos Do cinema. essa batalha também 

rola fora Das telinhas e telonas. veja abaixo:

PiXAr DreAmWorks

DisPutA
ANimADA

goleAdA dA pixAr! na hora de criar histórias inesquecíveis  
e visualmente perfeitas, o estúdio vai ao infinito e além!3X1
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fAtos
espAlhA

oficiNA  
espAlhAfAtos  
de textoLucas Santtana

Entrevista

Elvis Presley
não morreu?



  TormenTa  
  Enquanto Daniel está  

caçando os anjos que  
querem matar Luce, ela  
começa a aprender a utilizar  
as sombras como janelas  
para suas vidas passadas. 

 espada de vidro – a  
 rainha vermelha vol. 2  
  Quando finalmente consegue 

escapar do palácio e do príncipe 
Maven, Mare Brown descobre 
algo surpreendente: ela não é  
a única vermelha com poderes.

 Coroa Cruel:  
 ConTos da série  
 a rainha vermelha  
  Duas mulheres, Diana Farley,  

uma vermelha, e Coriane Jacos, 
uma prateada, contam sua história 
e revelam seus segredos. 

 Timmy FiasCo: olha  
 só o que voCê Fez   
  o diretor da escola anuncia um 

concurso para achar um globo 
roubado, uma chance para o 
detetive Timmy Fiasco garantir 
seu sustento por toda a vida.

  CemiTérios de dragões  
  Um fenômeno faz cinco  

pessoas, espalhadas pelo  
planeta, acordarem em  
diferentes regiões de uma 
realidade devastada por  
um império de reptilianos.  

 divergenTe:  
 uma esColha pode Te  
 TransFormar  
  Numa Chicago futurista, a 

jovem Beatrice deve decidir 
entre ficar com sua família  
ou ser quem ela realmente é.

 a rainha vermelha  
  Mare Barrow tem o sangue 

vermelho dos que servem à 
elite de sangue prateado e 
super poderes. Ela vai trabalhar 
no palácio real, onde descobre 
possuir um dom misterioso. 

 o herói perdido  
  É no acampamento  

Meio-Sangue que a próxima 
geração de semideuses  
terá de se preparar para  
enfrentar uma nova e 
aterrorizante profecia.

top 10

OS LIVROS juvEniS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA PARquE VILLA-LOBOS  • setembro de 2017

AsAs de fogo:  
A profeciA dos  
drAgões Vol.1 
Lamur vive em uma caverna 
embaixo da terra. o dragão 
sabe que existe uma guerra 
lá em cima, que ele e seus 
companheiros estão  
destinados a encerrar.  

  orTograFia: em  
 ConFormidade Com  
 o aCordo orTográFiCo  
 da língua porTuguesa   
     Um manual que serve  

para todas as idades e níveis 
de estudo.

Editor: Fábio de Oliveira (MTB 29.513 - SP); Design: Passarim  
Design&Barulho. Colaborador: Michele Iacocca (quadrinhos),  
Conteúdo: Editora Abril (Mundo Estranho) e Editora Caras (Recreio).
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DICAS DOS LEITORES*
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   Te pego lá fora (Rodrigo Ciríaco) 
Esse livro de contos traz a realidade das  
escolas na periferia com histórias impactantes. 
Guilherme Rocha de Oliveira, 17 anos.  
Lê dois livros por mês.

   Tesouros peculiares (Robin Jones Gunn) 
Uma menina vai ao casamento de uma amiga  
e pega o buquê da noiva. Ela precisa tomar várias  
decisões sobre a vida e também sobre o relacionamento 
dela. O livro faz a gente refletir bastante, pensar no  
que quer.  
Kauane da Silva Ribeiro,15 anos. Lê em média dois livros por mês.

    A lenda de Ruff Ghanor (Leonel Caldela) 
Um garoto, descendente de uma linhagem esquecida  
de reis, é encontrado numa caverna. Ele se chama  
Ruff Ghanor e tem poderes misteriosos.  
José Anderson do Carmo da Silva, 16 anos.  
Lê por volta de um livro por mês. 

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



Músico baiano lucas santtana  
experiMenta coM filMe sonoro  
eM disco e livro Modo Avião
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parTiCiparam da oFiCina espalhaFaTos de TexTo: lígia correia de liMa alves de Melo, sara Maria viana, rozeneide da silva. coordenação: João varella (lote 42)

do som

o único lugar onde não tem 
capitalismo é quando estamos 
dormindo”, diz o músico baiano 

lucas santtana, 47 anos. isso é uma das 
motivações por trás de Modo avião, álbum 
lançado em 2017 que relata a história de 
um personagem que sonha durante uma 
viagem. faixa a faixa, o ouvinte acompanha 
a trama como se fosse um filme sem 
imagens, só com som. também lançou um 
livro que faz o inverso – tem imagens, mas 
não tem som. 

 santtana concedeu entrevista ao jornal 
Espalhafatos na biblioteca de são paulo (bsp) 

em outubro para falar desse que é seu 
sétimo disco e primeiro livro. relatou que a 
inspiração veio no filme Anticristo, do diretor 
dinamarquês lars von trier. “fui ao cinema 
com um pouco de sono e acompanhei 
parte do filme de olhos fechados. gostei da 
experiência.” a partir daí, começou a repetir 
a dose em casa, assistindo mais filmes com 
os olhos fechados.

 para criar Modo avião, que chama de 
audiofilme, fez uso do microfone binaural, 
que dá a sensação de 360º para o ouvinte 
que usar fone de ouvidos. para compor 
a história, convocou a ajuda do escritor 

carioca João paulo cuenca. e para as 
imagens que são exibidas no livro, nos 
shows e no encarte do cd, chamou o 
quadrinista paulistano rafael coutinho.

 soma-se a isso as experiências sonoras 
que o artista vem promovendo pelo brasil. 
nelas são instaladas fones de ouvido e 
almofadas para o público ouvir ao mesmo 
tempo ao disco na íntegra.

 o filme sonoro tem por trás uma 
espécie de manifesto. a intenção é mostrar 
uma nova perspectiva musical para os 
brasileiros. segundo santtana, o público 
do país foca em voz e letra, dando menor 

atenção aos outros sons que compõe  
uma música. “É o inverso da tradição anglo-
saxônica. dá para diferenciar as bandas de 
rock gringas por causa do som, não tanto 
pela composição”, diz ele. “Quero deixar  
a mensagem que o som é tão importante 
quanto a canção.”

 e a proposta não se esgota em Modo 
avião. santtana trabalha em um novo 
audiofilme, novamente com relação 
próxima à literatura, pois a obra será 
baseada no livro Favelost, do carioca  
fausto fawcett. a dica é ficar de  
ouvidos bem abertos.

 pArA ler  
 e ouvir  
•  Modo avião, o livro  

De rafael Coutinho, Lucas 
Santtana e J. p. Cuenca.  
Lote 42, 88 páginas.  
preço: r$ 42,90. 

•  Modo avião, o disco 
De Lucas Santtana.  
Natura musical, 17 faixas. 
preço sugerido: r$ 30.

o dissemiNAdor

por Lígia Lima e Sara maria Viana

“
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oficialMente, o rei do 
rock faleceu eM 16 de 
agosto de 1977. desde 
aQuela Época, porÉM, 

inforMações suspeitas 
e supostas aparições 
aliMentaM a ideia de 
Que tudo possa ter 

sido uMa farsa
texto:  Diego meneghetti

 1   um morto Que escreve    
O atestado de óbito também levanta suspeitas. O nome 
está escrito de forma errada, Elvis “Aron” Presley – o 
correto seria Aaron, como foi batizado e está no túmulo. 
Já o peso do cantor consta como apenas 70 kg, sendo 
que ele certamente pesava mais. Há quem afirme que  
a caligrafia do documento é do próprio músico...

elvis presley
Não morreu?
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 2   #pArtiu vidA 
NovA   No final dos 
anos 70, sua carreira parecia 
degringolar: obeso e com 
a voz comprometida, ele 
estava viciado em remédios e 
chegou a ter overdoses. Com 
o apoio do governo, Elvis 
teria forjado sua morte em 
troca de informações sobre 
o lado obscuro do show 
business, incluindo a delação 
de gente importante ligada à 
máfia. Assim, ganharia uma 
nova vida anônima.

 3   dANdo BANdeirA    
Elvis serviu o Exército e chegou ao posto  
de sargento. Mas, contrariando expectativas, 
seu enterro não teve pompas militares. O caixão 
sequer foi coberto com a bandeira dos EUA.  
Para os conspirólogos, o pai do cantor teria 
recusado o ritual porque não era seu filho  
que estava sendo enterrado.

 4   presuNto fAke    
Segundo os conspirólogos, o “cadáver”  
que foi velado na verdade era um boneco  
de cera com feições estranhas. O caixão, 
notadamente grande e pesado, abrigaria  
um sistema de refrigeração para não deixar  
a cera derreter. Há quem diga também que  
um caixão daquele porte não estaria pronto  
de um dia para outro. 

 6   o rei do tANGo  Testemunhas 
afirmam ter visto um helicóptero pousar em 
Graceland, mansão de Elvis, no dia de sua morte.  
O músico teria embarcado nele para escapar. 
Objetos pessoais também teriam sumido da casa 
e, no dia após a morte, o mais bizarro: um homem 
chamado John Burrows, muito parecido com o 
cantor, teria desembarcado em Buenos Aires.

 1   embora seja pouco detalhado, 
o laudo de autópsia confirma 
que elvis foi vítima de um 
colapso fulminante associado à 
disfunção cardíaca. seu corpo 
foi encontrado no banheiro da 
mansão graceland, no dia 16 de
agosto de 1977, por ginger alden,
sua namorada na época.

 2   embora tenha sido batizado  
como elvis aaron presley, o 
músico assinava como aron.

 3   nenhuma “pesquisa” ou  
teoria dizendo que elvis não 
morreu foi comprovada, incluindo 
as publicadas em livros.

aTé segunda ordem,  
elvis ConTinua morTo  
e enTerrado

 5   cArtAs do Além   Uma amiga  
do astro, Ellen Foster, diz ter recebido uma 
ligação dele em 15 de agosto, alertando-a  
para que não acreditasse no que iria acontecer 
nos dias seguintes. Mais bizarrices rolaram 
depois da “morte”: duas amantes do roqueiro 
teriam recebido cartas assinadas por ele, com 
apelidos carinhosos que só o casal conhecia.

 7   provA de sANGue   
Dezenas de “experts” buscam evidências  
para comprovar a suposta farsa. Uma das 
tentativas mais bizarras foi a de Bill Beeny,  
um ex-pastor de Kentucky que afirma ter 
amostras do DNA de Elvis vivo e do sujeito  
no caixão, e elas não conferem. Beeny  
publicou a teoria no livro Elvis DNA’s  
proves he’s alive.

 8   pArticipAÇÕes especiAis   
Desde 1977, muita gente afirma de pés juntos  
ter visto o cantor por aí. As primeiras aparições
foram na própria Graceland: uma fã registrou  
um suposto Elvis atrás de uma porta. De lá pra  
cá, ele teria sido visto na Argentina, nos EUA,  
na posse de Barack Obama e até numa figuração  
no filme Esqueceram de mim (1990)!

A verdAde
explicANdo

7

8
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