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O aniversário do Seu Alfabeto
(Amir Piedade)

ESPALHAFATOS

OS LIVROS INFANTIS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS • abril 2019

DICAS DOS LEITORES*
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Lê, em média, 1 livro por mês.

(Ana Martín Larrañaga)

Eu gosto das imagens do livro.
Tem uma página dentro da outra.
Lavinia Saraiva dos Santos de Deus, 5 anos.
Lê, em média, 1 livro 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!
O Espalhafatos é uma publicação do Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas do Estado de São Paulo (SisEB). Tem como objetivo contribuir
com programas de incentivo à leitura para a população das cidades
do interior do Estado.
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Nesta história, Lobinho
descobre para que serve o
misterioso objeto.

O Senhor Alfabeto fez uma festa e convidou
as letras. Os irmãos SS e RR brigaram e a letra M
caiu em cima do bolo. Esse é o livro que mais
gostei de ler.
Ana Clara Vila Nova Zandoná, 6 anos.

O que o bebê diz?

LOBINHO USA O PENICO

HUGO, A MÁQUINA
DE ABRAÇAR
Abraçar é o gesto de envolver
os outros com os braços e
demonstrar afeto. E o menino
Hugo faz isso muito bem.
Não importa se você é grande
ou pequeno...quadrado,
comprido, espetado ou macio...
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COMO O GRINCH
ROUBOU O NATAL!
Grinch é um monstrinho
emburrado, que não quer
deixar as festas de fim de
ano acontecerem. Por favor,
não pergunte o porquê.

ESTAMOS NO
LIVRO ERRADO!

A divertida brincadeira de
contar de um a dez fica
ainda melhor quando, a cada
página, surgem diferentes
relevos e ilustrações lindas.
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APRENDENDO SOBRE...
O CORPO HUMANO!
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A PARTE QUE FALTA
O personagem principal desta
história é um ser circular que
não se sente completo e sai
pelo mundo em busca da
parte que falta.

COMO APAVORAR
OS DINOSSAUROS?
Este livro ajuda a encarar
e superar os medos de
uma forma criativa e
bem-humorada!

Você tem perguntas sobre
o corpo humano? Este
livro responde e ainda traz
ilustrações e fotografias
que ajudam a aprender.
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QUANDO ME SINTO FELIZ
Este livro dá pistas de como
as crianças podem se sentir
felizes. Que tal brincar
com os amigos ou receber
um abraço?

Bella e Beto saem à procura de
Bolota, que desapareceu do
livro. A cada página, a dupla
entra em um livro diferente... e
em muitas aventuras.
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NÚMEROS
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O FILHO DO GRÚFALO
O Grúfalo disse ao filho
que não devia entrar na
floresta sozinho. Mas numa
noite de tempestade, ele
desobedeceu as ordens
do pai.

ESSE INSETO
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Piolhos são insetos de 3 milímetros que se
alimentam de sangue, picando o couro cabeludo.
Para ficar entre os fios, eles contam com garras
nas patas, que ajudam a não escorregar.

AOS MONTES

NA HORA CERTA

Cerca de sete dias depois de os ovos terem sido
postos, os filhotes deixam a casca e começam a se
desenvolver. Aí, podem ser mortos. É por isso que o
tratamento para eliminá-los precisa de mais de uma
aplicação: na primeira morrem os piolhos adultos e,
na segunda, os que acabaram de sair das cascas.

VAMPIROS MINÚSCULOS

2

Eles ficam na cabeça por cerca de 1 mês.
Nesse período, as fêmeas botam mais de
100 ovos, chamados de lêndeas, que se fixam
na base do fio de cabelo. As lêndeas têm
0,8 milímetro e parecem pontinhos brancos.

Diferentemente do que se pensa,
piolhos não pulam como as
pulgas. Eles só passam de cabeça
em cabeça se houver contato
entre fios de cabelo.

VOCÊ SABIA QUE...
... existem piolhos no mundo todo?
... durante a infestação, cerca de
50 piolhos invadem a cabeça?

POR QUE NA
CABEÇA?
Não se engane: piolhos
atingem outras regiões
do corpo com pelos.
Só que, nesse caso, são
outras duas espécies
que atacam.
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Para matar os piolhos, o médico indicará um xampu.
Depois, é preciso usar um pente fino para retirá-los.

TEXTO: MARIA CAROLINA CRISTIANINI | ILUSTRAÇÃO: ESTÚDIO 1+2 | CONSULTORIA: JANE TOMIMORI (PROFESSORA DO DEPARTAMENTO DE DERMATOLOGIA DA USP), JEFFERSON A. DE BARROS (PROFESSOR DE DERMATOLOGIA DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC), JOSÉ E. CARVALHO (PROFESSOR DE FISIOLOGIA DA UNIFESP/CAMPUS DIADEMA), SAMUEL H.
MANDELBAUM (PROFESSOR DE DERMATOLOGIA DA UNITAU) E VALCINIR BEDIN (PROFESSOR DO DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA DA UNICAMP).

entendendo o mundo

CURIOSIDADES
TEXTO: RECREIO/EDITORA CARAS S/A.

DE ONDE VÊM TANTAS LENDAS

POR QUE O HOMEM

SOBRE A SEXTA-FEIRA 13?

NÃO FOI MAIS À LUA?

ILUSTRAÇÕES: RICO
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O QUE É ADRENALINA?

É um hormônio secretado pela
glândula suprarrenal (próxima ao rim),
que, diante de um perigo, prepara
o corpo para uma situação de luta,
fuga, alerta e emergência. Quando é
liberada no organismo, a adrenalina
acelera o coração, aumenta a pressão
arterial e manda mais sangue para os
membros e o cérebro. Assim, nossa
reação fica mais rápida! É por isso que
usamos a expressão adrenalina para
nos referir a algo radical, como andar
de montanha-russa.

Levar pessoas à Lua custa caro e exige
muito investimento em equipamentos
de oxigênio e alimentação. Foram
necessários mais de dez anos de
pesquisa até os Estados Unidos enviarem
os primeiros astronautas ao nosso satélite
natural, em 1969. Eles foram até lá para
coletar amostras do solo lunar, trazidas
para serem estudadas na Terra. Depois, os
cientistas perceberam que isso poderia
ser feito de maneira mais fácil: desde
1972, a exploração do espaço é feita por
meio de sondas (espécies de pequenos
foguetes controlados por computador).

É PERIGOSO NADAR À NOITE?

Não há nada de errado em nadar
à noite. Só é preciso tomar alguns
cuidados, como se proteger do ar frio
assim que sair da piscina e não dormir
com o cabelo molhado para evitar
gripe e resfriado – a friagem deixa o
organismo debilitado, facilitando a
contaminação por vírus. Também é
importante não exagerar na brincadeira:
muitos exercícios à noite podem deixálo mais agitado e atrapalhar o sono! E,
claro, independentemente do horário,
é importante ter sempre um adulto por
perto quando for brincar na água.

As lendas sobre a sexta-feira 13, que
seria um dia de azar, tiveram início em
histórias da mitologia nórdica. Uma
delas diz que Loki, um espírito do mal e
da discórdia, apareceu sem ser chamado
em um banquete para 12 convidados,
causando uma grande briga. Aí, surgiu a
superstição de que convidar 13 pessoas
para jantar era sinônimo de confusão
– e o número ﬁcou com fama de ruim.
Outro mito conta a história da deusa
Friga, que se reunia toda sexta-feira
com mais 12 participantes para jogar
pragas na humanidade. A superstição se
espalhou pela Europa.

faça arte
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JOGO DA VELHA
2 Depois, desenhe as linhas na caixa, como na
imagem abaixo. Em seguida, pinte de vermelho.

28 cm

1 Pinte a caixa de azul e espere secar.

3 Após secar, jogue usando dez tampinhas
plásticas (cinco de cada cor).
ESQUEMA: NORIATSU YOSHIKAWA | PRODUÇÃO: MARCOS FABIANO LOPES | ILUSTRAÇÃO: JEAN GALVÃO | FOTOS: FERNANDO GARDINALI I

10 cm
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DAMAS
1 Pinte a caixa de tinta azul, sem borrar.
2 Após secar, faça o desenho abaixo e pinte
os quadrados de vermelho e amarelo.
3 Espere secar e use as 24 tampinhas plásticas
(12 de cada cor) para jogar.

3 cm

24 cm
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DICAS DOS LEITORES*

OS LIVROS JUVENIS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • abril 2019

Rua do medo - Número errado
(R. L. Stirne)

Um garoto comete um erro e é preso pela polícia. Sua
irmã tenta provar a sua inocência e liga para um número
proibido e este começa a causar a morte de todos.
Rogério Santos Silva, 16 anos.
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1

UM DE NÓS ESTÁ MENTINDO

7

ANJO MECÂNICO
O livro é o volume inaugural de “As
peças infernais” e introduz a história
de Tessa Gray, uma adolescente
órfã em busca do irmão.

Cinco estudantes do colégio
Bayview entram na sala de
detenção e apenas quatro saem
com vida. Todos são suspeitos.

Lê 3 livros por mês.

Diário de um bárbaro covarde bárbaros versus goblins
(Two Little Cowboys)

A história de um bárbaro atrapalhado
que quer ser reconhecido.
Ruan Vitor Carneiro de Paula, de 14 anos.
Lê 1 livro por mês.

Diário de um banana: a gota d’água
(Jeff Kinney)

Fala de um garoto que não consegue se encaixar
nos padrões e tem problemas com o pai.
Nicolas de Deus Bisneli, 14 anos.
Lê 2 livros por mês.
*Leitores da Biblioteca Parque Villa-Lobos.
Edição: Andréa Licht (MTB 7093/RS)
Design: Estúdio Zebra
Colaborador: Michele Iacocca (quadrinhos)
Conteúdo: Editora Abril (Mundo Estranho) e Editora Caras (Recreio)
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OS 13 PORQUÊS
Clay Jensen encontra um
misterioso pacote: ele
contém fitas cassete com a
narração de uma colega de
classe explicando por que
cometeu suicídio.
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A SELEÇÃO

9

A ESCOLHA

Britt Pfeiffer passou meses se
preparando para uma trilha na
Cordilheira Teton. Será que ela
está pronta para enfrentar a
arriscada jornada?
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A NOITE DOS
DEADPOOLS ZUMBIS
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EU SOU O NÚMERO QUATRO
O planeta Lorien foi destruído. Os
habitantes foram dizimados, exceto
nove crianças e seus guardiões, que
se exilaram na Terra.

Para trinta e cinco garotas, a
“Seleção” é a chance de uma
vida. É a oportunidade de ser
alçada a um mundo de vestidos
deslumbrantes, joias valiosas e
muito mais.

America Singer era a candidata mais
improvável da “Seleção”. Se inscreveu
para participar da competição só
para se afastar de Aspen, um garoto
que partira seu coração.

Deadpool desperta de um
coma alimentar e encontra a
cidade de Nova York repleta
de zumbis!

PARA TODOS OS
GAROTOS QUE JÁ AMEI
Lara Jean guarda cartas
de amor, escritas por
ela, em uma caixa azulpetróleo. Um dia, elas são
misteriosamente enviadas
aos destinatários.

GELO NEGRO
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PRINCESA MECÂNICA
No terceiro livro da série “As Peças
Infernais”, Tessa e seus companheiros
viajam pelo mundo na tentativa de
parar o exército mecânico.

ELEITORAL

AUTOR E DESIGNER
GUSTAVO PIQUEIRA
LANÇA BRASIL ZERO-ZERO,
UM LIVRO SOBRE AS
ELEIÇÕES DO PASSADO
E DO PRESENTE
POR ADRIANA MIRANDA E CARINA GONÇALVES

Piqueira: “novas ideias e
caminhos surgem, mesmo
que isso complique um
pouco as coisas”

nos anos 1980. No livro ele compara
a propaganda do passado com o
presente. “Em princípio, comprei os
jornais, mas logo descartei, pois, o
palco do embate político foram as
redes sociais”, diz ele. Uma surpresa
que parece ter atingido em cheio o
artista e muitos políticos.
INCANSÁVEL
CONFIRA OS SETE LIVROS
LANÇADOS POR GUSTAVO PIQUEIRA
NOS ÚLTIMOS 12 MESES

De Novo
(Lote 42)

A Cantora
Careca de
Massin (Lote 42)

Desvios (WMF
Martins Fontes)

Sebastião Nunes:
Delirante Lucidez
(Lote 42)

PARTICIPARAM DA OFICINA ESPALHAFATOS DE TEXTO: ADRIANA RAMOS DE MIRANDA, CARINA GONÇALVES DE ARAÚJO, GIOVANNI FRANCO CANOS, KETLYN BASTOS DOS SANTOS, LILYAN MIEKO YAMADA, MAÍRA BEATRIZ REIS OLIVEIRA E VINÍCIUS BALLY DE CASTRO ALVES I COORDENAÇÃO: JOÃO VARELLA (LOTE 42)

Nove
Meses
(Lote 42)

Ar Condicionado
(Veneta)

Brasil Zero-Zero
(Lote 42)

oficina espalhafatos

PAPEL

Participantes da oficina,
com Varella (de boné)

afirma o artista, sempre com tom de
voz calmo. “Durante o trajeto permito
que novas ideias e caminhos surjam
com naturalidade, mesmo que isso
complique um pouco as coisas”.
Esse método pode parecer simples,
mas não é. O autor pôs isso à prova
durante uma oficina que ministrou
no Sesc. Segundo ele, a maioria dos
alunos ficou incomodada com a falta
de um ponto de chegada claro.
Designer gráfico de profissão,
seu processo pode assumir diversos
formatos. Fundador da Casa Rex,
um dos estúdios de design mais
respeitados do Brasil, com mais
de 400 prêmios, Piqueira vai além
do texto na hora de se expressar.
Brasil Zero-Zero, por exemplo, traz
fotografias tiradas em Brasília no dia 7
de outubro de 2018, data do primeiro
turno das eleições.
O mais recente livro partiu de uma
coleção de material eleitoral antigo,
impressos variados como santinhos,
adesivos e cartazes colecionados
por Piqueira durante sua infância

ESPALHAFATOS

FOTOS: EQUIPE SP LEITURAS
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apa com areia, joias, espelho…
os livros do escritor e designer
Gustavo Piqueira sempre
assumem formatos surpreendentes
e, não raro, utilizam materiais muito
mais variados que o usual papel. E
põe variados nisso. Vai de Nove Meses
(editora Lote 42), uma obra com um
inseto de verdade colado na capa, a
Ar Condicionado (Veneta), quadrinhos
com os balões de fala e pensamento
tomando a forma dos personagens.
Ambos foram lançados em 2018.
Se dois livros em um ano já é muita
coisa, saiba que ele lançou outras
quatro obras no ano passado. E não
parou por aí, já no início de 2019 veio
outro: Brasil Zero-Zero, projeto que
relaciona a disputa eleitoral dos anos
1980 com a de 2018. Haja fôlego!
Autor de mais de 20 livros, Piqueira
revelou um pouco sobre seu processo
de criação tão diversificado em
entrevista dada aos alunos da Oficina
Espalhafatos na Biblioteca Parque
Villa-Lobos. “Consigo começar projetos
sem saber para onde vão me levar”,

POR QUE TEM TANTA
CIDADE QUE COMEÇA
COM “ITA” NO BRASIL?

TUPI OR NOT TUPI
APRENDA O IDIOMA COM A TRADUÇÃO
DO NOME DE ALGUNS LUGARES NO PAÍS

saiba mais
PERGUNTA: PAULO CESAR DIAS, SÃO PAULO, SP | TEXTO: DANIELA FESCINA | ILUSTRA: NIK NEVES | DESIGN: MAYRA FERNANDES | EDIÇÃO: MARCEL NADALE
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Porque vários locais brasileiros receberam nomes indígenas.
Na língua tupi, falada por todos os habitantes do nosso país nos
primeiros 200 anos de colonização, “itá” signifca “pedra”. Esse prefixo
é bastante comum, porque tanto os nativos quanto os bandeirantes
usavam referências da natureza para batizar as áreas onde moravam
ou por onde passavam. Ao todo, o país tem 148 cidades cujo nome
começa com “itá”. A maioria está na Bahia (25), em Minas Gerais (24)
e em São Paulo (21).

ESPALHAFATOS
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