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DICAS DOS LEITORES *
O
 gato que comia couve-flor (Sônia Barros)
Escolhi por acaso na prateleira. Gostei bastante,
é a história de um gato diferente que só comia isso,
até tomava sorvete de couve-flor no calor!

3

1

Sabrina Gonzaga Ramos, 6 anos. Lê dez livros por mês.

O
 menino maluquinho (Ziraldo)
Peguei porque ouvi falar sobre o livro na escola.
É a história de um menino que usa uma panela
na cabeça, não gosta muito de estudar e é bem
bagunceiro e divertido.
Rebekah Yannis Namiuchi, 8 anos. Lê quinze livros por mês.

M
 itos Gregos: o vôo de Ícaro
e outras lendas (Marcia Williams)
Ninguém me indicou. É porque o meu nome
veio da mitologia grega e eu sou curiosa.
Do livro, me Lembro da historia da Medusa,
monstro feio com cobra na cabeça que transforma
as pessoas em pedra.

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

2

Curta o Menino
	Maluquinho, vol. 3
	
Páginas da minha vida traz
outras 60 histórias curtas que
os leitores vão poder ler de
trás pra frente ou do jeito mais
maluquinho que inventar.

	A dama e o vagabundo
	Dama tem um lindo lar,
mas quando seus donos viajam
e Tia Sara vem para cuidar
da casa, ela passa por muitos
problemas! Um clássico
da literatura mundial.
Club Penguin:
	O passageiro clandestino
	Você entrou escondido
a bordo do navio de Rockhopper,
o Migrator. E vai embarcar nas
aventuras assim que ele
levantar âncora.

5

O senhor dos anéis
	Este livro cômico, singelo e
diabólico reúne em um único
volume as três partes da
trilogia O Senhor dos Anéis
– A Sociedade do Anel, As
duas torres e O retorno do rei.

	A menina que brincava
	com fogo
	Lisbeth parece uma garota frágil,
mas é uma mulher determinada,
ardilosa, perita tanto nas
artimanhas da ciberpirataria
quanto nas táticas do pugilismo.

6

25 anos do Menino
10
	Maluquinho
	História em quadrinhos inédita
com 25 ilustrações de grandes
artistas convidados que
adaptaram seus desenhos
aos personagens de Ziraldo.

Diana Felipe Horikoshi, 9 anos. Lê dois livros por mês.
*Leitores da Biblioteca de São Paulo.

7

 Pequeno Príncipe
O
8
e o pássaro de fogo
	O Pássaro de Fogo está furioso
desde que o príncipe Huang
roubou a coroa e aprisionou
sua irmã. Se o Pequeno Príncipe
não levar a coroa de volta...

4

Curta o Menino
Maluquinho
O Menino Maluquinho e
toda a sua turma em incríveis
aventuras de uma página.
São 60 historinhas bemhumoradas criadas pelo
talento de Ziraldo.

Cheio de charme
	Lola Daly tem todos os motivos
do mundo para querer saber
quem é a pessoa com quem
Paddy vai se casar – afinal,
mesmo sendo a namorada
do cara, ela não é a noiva.

9

Curta o Menino
	Maluquinho, vol. 2
	O personagem mais famoso
de Ziraldo ataca novamente.
São 64 histórias curtinhas
em que o leitor vai encontrar
diversão rápida.

Ilustração: flávio ribeiro

Encontre o único livro
que não se repete,
enquanto os bruxos
tentam reverter o
feitiço que criou
o redemoinho

passatempo

de olho

espalhafatos
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resposta na próxima página

CURIOSIDADES
Texto: Ivonete Lucírio

Um menino tinha um gato que
se chamava Tido e dormia num
cestinho. Um dia o gato sumiu do
cesto. Qual é o nome do filme?

Como foi escolhida
a ordem do alfabeto?

A ordem atual é a mesma dos alfabetos
antigos, mas não se sabe por que as letras
foram organizadas assim no passado.
Pesquisadores conseguiram traçá-la até o
século 15 antes de Cristo e identificaram
um alfabeto chamado protossinaítico, que
seguia uma ordem parecida com a de hoje.

– O cesto sem Tido (O Sexto Sentido).
Qual é o cúmulo do salva-vidas?

– Ter uma filha com o nome
de Socorro.
Qual é a letra mais distante?

– É a letra O. Porque essa letra está no
fim do MUNDO.
Uma cobra pergunta pra outra:

POR QUE O DINHEIRO
FOI INVENTADO?

– Você acha que sou venenosa?
– Por quê?
– Porque acabei de morder a minha
própria língua.
Qual a ação que é igual, mesmo
se for escrita ao contrário?

– Subi no ônibus.
ilustrações: Marcelo Cavalcante

espalhafatos

humor

PIADAS

Quando o dinheiro não
existia, as pessoas trocavam
seus produtos umas com as
outras. Só que nem sempre
havia acordo sobre o valor
do que era trocado. Aí surgiu
a ideia de usar metais para
fazer essas trocas e, no século
6 antes de Cristo, apareceram
as primeiras moedas, feitas
de ouro e prata.

Por que algumas
pessoas são gagas?

A região do cérebro que organiza
a fala é um pouco diferente nas
pessoas gagas. Isso pode acontecer
por uma característica genética, que
é a causa mais comum. O tratamento
deve ser feito por um fonoaudiólogo.
Pode acontecer ainda de uma
pessoa gaguejar em uma situação
de tensão, como durante uma
chamada oral, mas nesse caso
é apenas uma reação nervosa.
resposta fique de olho:

3. Logo que acorda, você:
Lembra o que sonhou e
imagina como seria legal
se fosse verdade.
Pensa que seria bom
se o tempo na escola
passasse depressa para
brincar muito mais.
Cobre a cabeça para se
esconder de seus pais e
dormir mais um pouco.

acessórios

mágicos

4. O que não pode faltar em
sua mochila?
Lápis de cor, para soltar
a imaginação em seus
desenhos.
Gibis, para viajar
no mundo dos
superpoderes.
Um MP3 player, para
ouvir música sem ser
perturbado.

5. No primeiro dia de aula
em uma escola nova, você
gostaria mais de:
Avançar no tempo para
já ter novos amigos.
Ficar invisível na sala por
uma semana e observar
os novos colegas.
Transformar-se em um
grande piadista para se
enturmar depressa.

Descubra que objeto
encantado mais
combinaria com você
Texto: Maria Carolina Christianini

6. Qual filme ou desenho
você assistiria agora?
A Era do Gelo.
Padrinhos Mágicos.
Homem-Aranha.
7. Qual presente é mais legal?
Um livro mágico.
Uma máscara.
Um baú com fantasias
de vários personagens.

10. Qual veículo você teria?
Uma supernave futurista.
Um carro invisível.
Uma máquina maluca
inventada por você.
11. S e conseguisse realizar
uma magia, você poderia:
Transformar-se em um
astronauta e ir até a Lua.
Visitar um planeta
inexistente criado pela
sua imaginação.
Passear pela Terra
daqui a mil anos.

espalhafatos

9. Qual destes bichos você
mais gostaria de ser?
Um camaleão, para
se camuflar.
Um dragão lendário.
Um leão poderoso.

Se marcou mais
Sua imaginação vive a mil
e você adoraria transformar
seus sonhos em realidade.
O objeto legal para você seria
uma tela mágica de desenho,
onde tudo que desenhasse
se tornasse real.
Se marcou mais
O ideal seria a máquina do
tempo. Você se interessa por
mistérios do passado e adora
imaginar o futuro. Só lembre-se
de curtir também o presente.
Se marcou mais
Você adoraria ter poderes
e ficaria feliz com um
megatransformador. É só
digitar uma palavra para
se transformar no que quiser.
Se marcou mais
Você é curioso e gosta de
observar as pessoas sem ser
notado. Para você, o ideal é a
roupa da invisibilidade. Só não
fique sumido muito tempo
para não deixar a turma com
saudades.

ilustrações: JEAN-CLAUDE ALPHEN

2. Que pedido você faria se
encontrasse o gênio da
lâmpada?
Visitar dinossauros,
milhões de anos atrás.
Ser um pássaro por um
dia e voar nas alturas.
Passar o dia todo
brincando sem ser visto.

8. Ao levar um tombo na
escola, você pensa:
Desaparecer.
Voltar no tempo e mudar
de caminho.
Virar um monstro para
ninguém rir da situação.

teste

e aí?
1. O que você mais gosta de
fazer quando está em casa?
Se divertir em seu
quarto sozinho.
Inventar brincadeiras
e jogos novos.
Assistir a filmes legais
sobre o futuro.

espalhafatos
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OS LIVROS juvenis MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • FEVEREIRO 2013

DICAS DOS LEITORES *
O
 melhor de Hagar, o horrível
– vol. 5 (Dik Browne)
É o quinto livro de uma coletânea das melhores
tirinhas de Hagar, um viking guerreiro que vive
histórias engraçadas com sua mulher Helga. Já li
todos da série, que comecei por acaso.

3

1

Para sempre
	Um desastre de automóvel
transformou a vida de Ever
Bloom em um pesadelo
angustiante: perdeu toda
a sua família, mudou de
cidade, de escola, de amigos...

7

Fallen, vol. 1
	Atraída por Daniel, Luce
quer descobrir qual é o
segredo que ele precisa
tanto esconder – uma
verdade que poderia
matá-la.

Lucas Reis de Lima e Silva, 12 anos. Lê oito livros por mês.

D
 iário de um banana: A gota d’água (Jeff Kinney)
Escolhi pela capa, é a história de um menino que não
é aceito pelos colegas de escola, que tiram sarro dele.
Um dia, a rota do ônibus escolar muda e ele é obrigado
a ir a pé e, no caminho, vive várias aventuras, sempre
temendo passar vergonha na frente dos amigos.

4

O mar de monstros
Percy Jackson e seus amigos
estão em busca do velocino
de ouro, o único artefato
mágico capaz de proteger
o Acampamento Meio-Sangue
da destruição.

Paloma Ribeiro da Silva, 13 anos. Lê dez livros por mês.

O
 mentiroso – A hora do arrepio (R.L. Stine)
Peguei o primeiro livro da série de histórias de terror
aleatoriamente e g ostei tanto que já estou no terceiro.
Neste, um garoto vai parar em outra dimensão
por mentir demais.

5

Kauan Cardoso Miguel, 15 anos. Lê quatro 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

Beijada por um anjo
6
	Ivy sempre acreditou em anjos.
Ela conhece Tristan, descobre
que ele é o amor da sua vida.
Quando ele morre, seu coração
está quebrado e sua crença
em anjos desaparece.

	A maldição do Titã
	Um chamado do amigo Grover
deixa Percy Jackson a postos
para mais uma missão – dois
novos meios-sangues foram
encontrados, e sua ascendência
ainda é desconhecida.
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.

8

9

	O herói perdido
10
	Depois de salvar o Olimpo
do maligno titã Cronos,
Percy Jackson e seus amigos
trabalharam duro para reconstruir
seu mais querido refúgio, o
Acampamento Meio-Sangue.

	As vantagens
de ser invisível
	Um adolescente, de quem pouco
se sabe, vive entre a apatia e o
entusiasmo, encurralado entre
o desejo de viver a própria vida
e ao mesmo tempo fugir dela.
	
Os contos de Beedle, o
Bardo: traduzido das runas
	Coletânea de contos de fadas
dos bruxos, trazendo histórias
sobre o passado de Hogwarts
e nomes já conhecidos dos fãs
da série Harry Potter.
	Memórias póstumas
de Brás Cubas
	O romance tem como narrador
um defunto, que procura
recontar a própria vida, do fim
para o começo. Obra-prima
da literatura brasileira.

Bem-vindo ao fantástico mundo
do seu cérebro e descubra como
turbinar essa máquina
texto: MARINA MOTOMURA

cerebral
espalhafatos

METENDO OS Pés
pelas mãos
Tente coçar seu joelho. Foi fácil, certo? Isso porque temos uma noção instintiva
de onde estão as partes do nosso corpo. Mas, o seu cérebro pode enganá-lo
e fazer você trocar os pés pelas mãos! Peça ajuda a um amigo e faça o teste:

1 De olhos
vendados,
sente-se em uma
cadeira e peça
para um amigo
sentar na da
frente. Toque seu
próprio nariz com
uma das mãos.

2 Massageie o seu nariz e o dele ao
mesmo tempo, cada um com uma
mão. O fuso muscular (sensor que
avalia se o músculo está estendido
ou contraído) percebe seu braço
esticado, e manda para o cérebro
duas informações contraditórias:
como nossa mão pode tocar o nariz
se o braço está esticado?

3 Aos poucos,
seu cérebro
vai começar a
confundir qual
é sua verdadeira
napa!

Ilustração: ESTÚDIO FOMA

gostou do
meu cabelo?

Quando sua namorada
reclamar que você não notou o
novo visual dela, você já tem
uma desculpa. Um vacilo cerebral nos impede
de enxergar alterações gritantes que podem
acontecer bem na nossa frente. Quem descobriu
isso foi o cientista americano George McConkie:
ele mudou palavras na tela de um computador
sem que a pessoa que lia o texto notasse.
Nosso cérebro só presta atenção
a alguns dos elementos do nosso
campo de visão – se ele fosse
registrar absolutamente tudo,
não conseguiria funcionar.

Ilustração: Gilberto Valadares

duelo
espalhafatos

filhi nho do papai
ou
da mamãe?
Os dois são fundamentais. Isso é indiscutível!
Mas, na hora de cuidar dos filhos,
quem leva a melhor?
Texto: Juliana Sayuri

Em datas comemorativas, os pais ficam bem atrás das mães. Nos shoppings
do Brasil, o Dia dos Pais está em quarto lugar na movimentação da
economia. Em primeiro lugar está o Natal, seguido por Dia das Mães e Dia
dos Namorados. Então, nem medalha de bronze para o seu velho.
O pai mostra mais autoridade, já que sempre coube a ele ser o chefe da
família. Hoje é comum ver os papéis se inverter, já que os pais estão se
limitando ao lazer com os filhos enquanto as mães cuidam do dia a dia.
Mas, na hora da bronca, os filhos respeitam mais a figura paterna.
De acordo com pesquisas da Universidade da Califórnia, na década de 1990,
os pais passavam apenas 4,5 horas semanais com os filhos. Hoje em dia, eles
dedicam cerca de dez horas por semana a ficar perto das crianças. Com a
correria diária, eles compensam o tempo perdido nos fins de semana.

Popularidade

Além de ganhar mais presentes, as mães bombam nas comunidades
dedicadas a elas em redes sociais. No Orkut, são mais de 5 milhões
de pessoas na comunidade “Eu amo minha mãe”, contra 2 milhões
que declaram amor ao paizão.

Autoridade

Elas implicam mais, falam mais e vivem impondo ordens e deveres aos filhos.
Mãe é mãe e sempre vai estar preocupada com seus pequenos, não importa a idade.
Então, as broncas por parte delas são mais frequentes e por vários motivos,
mas nem sempre são levadas a sério pelos filhotes.

tempo

Se antes elas ficavam bastante tempo com os filhos, hoje ficam grudadas neles.
De 12 horas semanais, as mães passaram a dedicar mais de 20 horas aos seus
pequenos durante a semana. Seja na hora de levar para a escola, seja ao ajudar
com a lição de casa ou brincar, as mamães marcam presença na vida dos filhotes.

Vitória das Mães! Não teve jeito. Neste mês, os papitos vão ter que
comemorar só no Dia dos Pais, porque, no Duelo, a vitória é das mamães.

1X2

ninguém acredita

Sabe aquela história de ver o mundo cor-de-rosa?
Pode começar a colocar em prática – comece pelo seu
carro. Segundo uma pesquisa holandesa, os ladrões
passam longe dos carros pink – os mais roubados são
pretos, prata e azuis. Outras cores seguras são vermelho,
amarelo e roxo. Penélope Charmosa é que era feliz!

inacreditável

contando

mundo cor de rosa

pintando sem ver

fórmula
da felicidade

LEI DA FELICIDADE
Ilustrações: Rômulo pacheco

Ela foi criada por um psicólogo britânico, Cli Arnall,
pesquisador da Universidade de Cardi , e é bem simples:
felicidade = O + (N x S) + Cpm/T + He. Entendeu? Calma, a
gente explica: O é “o valor de estar ao ar livre”; N é “natureza”;
S é “interação social”; Cpm é “memórias de infância”, T é
“temperatura” e He é “alegria de estar de férias”. Fazendo as
contas, para os países do hemisfério norte, como os Estados
Unidos, o dia mais feliz do ano é toda terceira sexta-feira de
junho, época em que a galera está de férias e o verão está
bombando. Arnall também já havia descoberto a fórmula
da tristeza. Segundo ele, o dia mais deprê do ano é a terceira
segunda-feira de janeiro, causada pelas dívidas das compras
de fim de ano e pela quebra das promessas feitas na virada.

John Bramblitt perdeu
a visão aos 30 anos de idade,
depois de ataques de epilepsia. Triste da vida,
ele lembrou de como a pintura acalmava
sua mãe e, mesmo cego, resolveu tentar a
sorte com os pincéis! Como ele não enxerga,
desenvolveu um processo em que reconhece
a cor dos potes de tinta pelo tato – a branca
é mais grossa e a preta é mais rugosa

Se a fórmula da felicidade não funcionar, não se
preocupe. No Brasil, a busca da alegria pode
virar lei. Essa é a ideia do senador Cristovam
Buarque (PDT-DF), que, em julho de 2010, fez
uma proposta de emenda constitucional
para que o “direito à busca pela felicidade por cada indivíduo
e pela sociedade” seja garantido pelo governo na Constituição

espalhafatos

Texto: marina motomura

espalhafatos
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