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 A belA AdormecidA  
 dA terrA dos gnomos 
  Este texto visa ser divertido  

e sem dramas, baseado na  
obra dos irmãos Grimm. Livro  
infantil ilustrado, com personagens 
especialmente criados.
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Diário De um banana,  
vol. 3: a gota D’água
A verdade é que Greg Heffley 
nunca deixará de ser um 
banana. Mas alguém precisa 
explicar isso ao pai dele, 
porque Frank Heffley ainda 
acredita que conseguirá 
‘endurecer’ o filho.

1
 FábulAs 
  A turma do Sítio do Picapau 

Amarelo, no formato de 
quadrinhos, em que os 
animais aparecem como 
protagonistas, e que sempre 
trazem uma boa lição.

  o Pequeno PrínciPe 
 no PlAnetA de JAde 
  O Pequeno Príncipe e a Raposa 

encontram os litianos, o povo de 
pedra que habita o planeta, muito 
preocupados com a ameaça da 
invasão dos espinheiros.

 bem-vindo à 
 cAsA dos mortos 
  Ter que mudar de cidade e 

deixar os amigos não fácil. E 
morar em uma nova casa, que, 
na verdade, mais parece um 
velho casarão assombrado?

  365 PiAdinhAs 
 PArA criAnçAs 
  Este livro contém 365 piadas 

infantis das mais variadas. São 
piadas de todos os tipos, como 
cúmulo e semelhança, longas 
e curtas, clássicas e novas.

 A históriA dA minhA  
 cAbeçA encolhidA 
  No game preferido de Mark,  

as cabeças encolhidas ajudam  
o herói a conseguir mais vidas. 
Por isso, ele fica muito feliz 
quando ganha de sua tia Benna.

 rAPunzel  
  Cada livro desta coleção traz 

um conto clássico famoso no 
mundo todo, representado 
pelas personagens da Turma da 
Mônica. Marina é aprisionada 
em uma torre por uma bruxa.

 AventurAs de 
 hAns stAden 
  A obra Aventuras de Hans Staden, 

lançada em 1927, ganha agora 
uma versão em quadrinhos.  
O livro traz também matérias  
a respeito da obra original.
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escrevA PArA o JornAl, critique, oPine, 
solicite, dê sugestões. o JornAl é seu!  
esPAlhAFAtos@sPleiturAs.org  
A bibliotecA é suA! 

dicas dos leitoRes * 

   O que é que tem o meu cabelo?  
(Satoshi Kitamura) 
É a história de uma girafa doida que faz vários 
penteados no leão. Tem penteado de sorvete,  
de estrela, de peruca, de flor. É muito bonitinho! 
Gabriela da Cruz Carmona, 7 anos. Lê 2 livros por mês.

       Fadas que não estão nos contos – uma 
confusão de contos clássicos (Kátia Canton) 
Nesse livro o lobo não come a vovó, o caçador não 
mata o lobo e a Chapeuzinho Vermelho encontra 
um anão da Branca de Neve. Gostei muito de ler. 
Bruna Bueno, 8 anos. Lê 5 livros por mês.

    Orelhas de mariposa (Luisa Aguilar) 
É um livro muito legal porque mostra diversos 
pontos de vista sobre os outros. Sempre falam 
mal da menina da história, que ela tem orelha de 
abano, mas ela não fica triste porque vê as coisas 
de outra forma. 
Amanda Aguiar, 11 anos. Lê 5 livros por semana.
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*Leitores da Biblioteca de São Paulo.

 A rAinhA dA FoFocA 
  Lizzie Nichols não tem a mínima 

ideia do que vai fazer da vida 
e está detonando o dinheiro 
da formatura em uma viagem 
para visitar o namorado, que 
conheceu há apenas três meses.
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EspElho

mEu

Fique Por dentro de curiosidAdes 
sobre esse obJeto.

TexTo: Maria Carolina Cristianini

 mAgiA E fANtAsiA 

Os espelhos também estão  

presentes em histórias. A vida  

de Branca de Neve teria sido mais  

fácil se a madrasta má não tivesse  

um espelho que dissesse a ela que  

a princesa era a mais bonita do reino. 

Num dos livros de Alice,  do País das 

Maravilhas, ela atravessa  um espelho 

e vai parar em outro mundo. E,  

na série Harry Potter,  o Espelho  

de Ojesed faz  a pessoa ver o que  

mais deseja.  voCê sAbiA quE... 

 Entre os séculos 15 e 16, 

 os espelhos eram mais valiosos  

 que navios de guerra e pinturas   

 famosas? É que a receita do  

 objeto era mantida  

 em segredo.
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EspElho
 por EtApAs 

A fabricação de  um espelho  

começa com  a lim
peza e o 

polimento de um vidro. Em seguida, 

vem uma camada de metal (prata é 

o mais usado), junto com um produto 

químico que a faz grudar no vidro. Aliás, 

essa é a parte que tem a capacidade de 

refletir im
agens. Depois, uma camada de 

tinta preta é aplicada atrás da superfície  

de metal. Sua função é absorver  a luz  

e evitar que ela “vaze”.  Por últim
o,  

o espelho vai  para uma estufa,  

para a tinta secar.

 os primEiros 

Antes dessa invenção, só se via a 

própria imagem refletida na água de 

lagos e rios. Por volta de 3 mil anos  

antes de Cristo, os egípcios começaram  

a polir m
etais, como cobre e bronze, para  

usar como espelho. Mais tarde, gregos e 

romanos passaram a usar prata polida,  

mas a imagem ainda era distorcida. Só  

no século 14, em Veneza, artesãos 

juntaram vidro e metais, e o  

espelho começou a ter  

o formato atual.  mil E umA utilidAdEs 
Na Espanha, há uma usina que usa espelhos  
para gerar energia. Mais de 600 espelhos 

concentram a luz solar em caixas de água.  
A água ferve e cria jatos de vapor que 

geram força para mover turbinas.  
Surge assim uma corrente elétrica que pode abastecer uma  cidade de 10 mil habitantes! Tudo isso é feito sem  causar poluição!

 supErstiç
ã

o 

Há q
uem ac

redite
 que um esp

elho 

quebrad
o tra

z a
za

r. E
ssa

 hist
ória

 está
 

lig
ad

a a
 uma c

rença
 de povo

s a
ntig

os, 

co
mo egípcio

s e
 in

ca
s, q

ue ac
hav

am
 que o 

reflexo
 ou a p

intura 
de uma p

esso
a e

ram
 

um re
tra

to  d
a a

lm
a. P

or is
so

, q
ualq

uer  

co
isa

 que ac
ontece

sse
 co

m  a 
im

ag
em 

poderia
 at

ingir s
eu dono. V

ári
as 

lendas
 

su
rgira

m a p
art

ir  
daí,

 co
mo a q

ue a 

im
ag

em dos v
am

piro
s n

ão
 ap

are
ce

 no 

esp
elho porque eles n

ão
 tê

m alm
a.



CuriosidAdEs
es

pa
lh

a
fa

to
s

hu
m

or

eu estou no Dente e na planta,  
mas ninguém me vê.  Quem eu sou? 
– A raiz.

Qual é a comiDa Que liga e Desliga? 
O estrogonofe (on e off).   

Qual é o Doce preferiDo Do átomo? 
O pé-de-molécula. 

por Que o time De basQuete Quis  
contratar um sapo?
Porque ele sempre acerta na mosca.

o Que é um pontinho amarelo 
tomanDo banho De sol?
É um fandango querendo virar 
baconzito!

o Que a galinha  foi fazer  
no polo norte?
Botar ovos com  claras em neve. 

piAdAs CuriosidAdEs
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TexTo:  iVonete lUCÍrio

quANdo foi  iNvENtAdo  
o tElEfoNE?

no dia 2 de junho de 1875, o físico 
escocês alexander Graham Bell fez a 

primeira experiência de comunicação à 
distância usando um aparelho que seria 

aperfeiçoado até tornar-se o telefone 
que conhecemos hoje. em 10 de março 
de 1876, ele apresentou a invenção para 

o público e registrou o invento. 

do quE o Ar é fEito?
o ar que respiramos é formado  
por gases invisíveis, principalmente 
oxigênio (21%) e nitrogênio (78%). outros 
gases somam apenas 1%  do total. no ar 
que respiramos existem ainda vapor de 
água e partículas minúsculas, entre elas 
poeira, pólen  de flores e sal (que vem  
da água do mar). parte da composição  
do ar pode variar de um lugar para outro.  
perto de uma praia, por exemplo,   
o ar tem mais partículas de sal. 

quANdo um biCho é 
CoNsidErAdo EspéCiE 
Em ExtiNção?
vários fatores são estudados 
para dizer se uma espécie 
corre risco.  um deles é a 
conservação do habitat.   
outro é quantos bichos 
existem  em determinada 
área: se há só uma onça em 
100 quilômetros quadrados, 
a espécie está em risco.  ou 
então, se existem 150 pandas 
numa região, mas estão 
espalhados em matas isoladas, 
será difícil machos e fêmeas  
se encontrarem e a espécie  
estará ameaçada.
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1.  Quando precisa, Gotham 
City chama o Batman pelo:

a.    Bat-celular, um telefone 
que funciona em todo 
lugar.

b.    Bat-sensor, um aparelho 
que emite apenas sons 
dos morcegos.

c.    Bat-sinal, uma luz  
com o emblema  
de um morcego.

 

4.  O que há  no Omnitrix?
a.    partículas atômicas.
b.    areia interplanetária.
c.    DNa alien.

5.  O que faz o cientista  
Bruce Banner se 
transformar em Hulk?

a.    Muita adrenalina.
b.    Calor em excesso.
c.    Tristeza.

e aí?
6.  Steve Rogers é a  

identidade secreta do:
a.    Lanterna Verde.
b.    Capitão américa.
c.    Surfista prateado.

7.  O Wolverine (com seu 
esqueleto de  
adamantium) pesa:

a.    500 kg.
b.    378 kg.
c.    136 kg.

8.  Quem é o dono do cachorro 
Kripto e do gato Raiado?

a.    Mulher Maravilha.
b.    Flash.
c.    superman

2.  Qual dos heróis abaixo   
é um engenheiro?

a.    Superman.
b.    Homem de Ferro.
c.    Wolverine.
 
3.  Que carro o Homem-

Aranha já teve?
a.    Um buggy.
b.    Uma prancha de surfe.
c.     Um foguete. 

9. Qual herói é filho de vilão?
a.    naruto
b.    Luke Skywalker.
c.    Zak Sábado.

10.  Qual dos heróis abaixo  
pode diminuir de tamanho?

a.    Batman.
b.    Ben 10.
c.    Thor.

11.  O que Ash fez para ganhar  
o boné da Liga Pokémon?

a.    Enviou muitas cartas  
para um sorteio.

b.    preencheu cupons  
num supermercado.

c.    pediu a um pokémon.
 
.

você saBe tudo soBre heróis? faça o teste e descuBra

acertou menos De 4 
Você não está muito por 
dentro da vida dos heróis.  
É claro que cada pessoa 
tem seus interesses, mas 
esses personagens são 
legais e suas histórias, bem 
divertidas! Se conhecê-los 
melhor, vai descobrir isso! 

acertou De 5 a 8
Você curte o universo dos 
heróis, mas não sabe muito 
sobre a vida deles. A dica  
é pesquisar em quadrinhos, 
na televisão, no cinema  
e na internet. Depois, refaça 
o teste para ver se seu 
resultado melhora.

acertou mais De 9
Tem certeza de que  
não é um herói infiltrado 
entre os humanos comuns?  
É que você conhece  
vários detalhes legais dessa 
turma! Organize encontros 
com a galera para ensinar 
um pouco a seus amigos 
também!
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resposTas: 1c; 2b; 3A; 4c; 5A; 
6b; 7c; 8c; 9b; 10b e 11A 
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 Fallen, vol. 3: Paixão  
  o amor de Luce por Daniel  

é mais forte do que tudo,  
exceto, talvez, pela necessidade  
de saber as razões por trás  
da maldição que atormenta  
suas vidas.

 a batalha do labirinto  
  o Monte olimpo está em  

perigo. Cronos, o perverso  
titã que foi destronado  
e feito em pedaços pelos doze 
deuses olimpianos, prepara  
um retorno triunfal.

  o ladrão de raios  
  Lendas da mitologia grega 

com aventuras no século 21. 
os deuses do olimpo ainda 
se apaixonam por mortais e 
geram filhos metade deuses, 
metade humanos.

 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.

  a sombra da serPente  
  os irmãos Sadie e Carter sabem 

que sua herança ancestral lhes 
reserva um importante papel – 
seus poderes são fundamentais 
para a restauração da ordem  
do universo.

  em chamas  
   Depois de ganhar os Jogos 

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

 o Filho de netuno  
  percy desperta sem memória  

e acaba em um acampamento  
de heróis. Esta sequência  
da série ‘os heróis do olimpo’ 
apresenta novos semideuses  
e criaturas.

  harry Potter e o  
 enigma  do PrínciPe 
  Harry parte rumo ao sexto ano 

na Escola de Magia e Bruxaria de 
Hogwarts, animado e apreensivo 
com a perspectiva de ter aulas 
com o professor Dumbledore.

top 10

OS LIVROS juvEniS MAIS RETIRADOS NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO • jULhO 2013

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.

  Fallen, vol. 2:  
 tormenta
  Enquanto Daniel está  

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

Editor: Leonel Prata (MT 11.708-SP). Designer: Luciana Fernandes. 
Colaborador: Michele Iacocca (quadrinhos). Conteúdo: Editora Abril  
(revistas Recreio e  Mundo Estranho).
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DICAS DOS LEITORES * 

   Menino Maluquinho (Ziraldo) 
É um personagem brasileiro e que eu já  
conhecia da televisão. A parte mais legal  
são as brincadeiras na escola e também  
as broncas que o menino levava da professora. 
Jorge Luiz Fernando Silva, 12 anos. Lê 2 livros por mês.

   A cabana (William P. Young) 
O livro conta a história de uma família  
americana que vai passar férias nas montanhas,  
numa cabana. Lá, uma as filhas do casal  
é raptada e assassinada. Gostei do livro,  
pois tem boas cenas de descrição. 
Gabriel Alves da Silva, 16 anos. Lê dois livros por mês.

 
   Guerra dos tronos (George R. R. Martin) 
Estou achando bem legal. A parte que mais  
gostei foram as descrições da vida medieval,  
a disputa pelo poder e a guerra, que parece  
ser bem real.  
Lucas Henrique Moura, 16 anos. Lê 3 livros por mês.

*Leitores da Biblioteca de São paulo.
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Não

Em alguns países os 
gestos de sim e não são o 
contrário do que estamos 

acostumados. para dizer 
que não, eles mexem a 

cabeça para cima e para 
baixo. Isso acontece na 
Bulgária e em algumas 

regiões do Japão, da 
Grécia, da Itália e do Irã. 

Na Turquia o gesto é 
semelhante, mas ao negar 

eles também fazem um 
barulho com a boca.

É assim nas Filipinas.  
as pessoas erguem  

as sobrancelhas como 
sinal de acordo.

Não se sabe bem o motivo de esses gestos 
serem assim. Mas é certo que tudo está 
ligado aos processos evolutivos de cada 

espécie, que determinam os tipos de comporta-
mento e gesticulações. até os animais desenvol-
vem e utilizam códigos para se expressar. aliado 
a isso, existem fatores culturais, que acabam di-
ferenciando ou invertendo esses movimentos. 
Desde quando nascemos, aprendemos esses 
gestos observando nossos pais e outras pessoas. 
ou seja, a maneira de gesticular é diferente em 
algumas regiões, porque vai de acordo com par-
ticularidades e com a cultura de cada país.

SAIbA COmO AfIRmAR E nEgAR Em 
ALgumAS REgIõES DO munDO   

TexTo: Fred Linardi

DigA sim
DigA Não Nas regiões onde dizer 

“não” parece um “sim”,  
o gesto para a afirmação 
também é invertido. 
Então, se quiser concordar 
com alguém, vire a cabeça 
para os lados, como se 
estivesse negando.

para dizer que “sim”  
na Índia, é bem diferente. 
as pessoas fazem  
um rápido movimento 
tombando a cabeça para 
os lados. para fazer isso, 
eles mantêm os ombros 
parados e inclinam  
a cabeça uma vez ou  
mais para concordar. 

pArA CimA
e pArA bAixo

sim
ergueNDo As 

sobrANCelhAs

sim

sim

virANDo 
A CAbeçA
pArA os lADos

tombANDo  
A CAbeçA

Fo
n

te
 A

 E
xp

rE
ss

ão
 d

A
s 

Em
o

çõ
Es

 n
o

 H
o

m
Em

 E
 n

o
s 

A
n

im
A

is
, D

e 
C

h
a

rl
es

 D
a

rw
iN

il
u

st
ra

ç
ã

o
: J

u
li

a
 B

a
x



es
pa

lh
a

fa
to

s
du

el
o

Comer 50 g de feijão carioca (aquele marrom) significa ingerir 102 calorias (kcal), 
14 g de carboidratos, 9 g de proteínas e 15 g de fibras. ou seja, em comparação 
com o arroz, o feijão tem menos calorias e carboidratos (cujo excesso causa 
aquelas gordurinhas indesejadas) e mais proteínas e fibras.

o feijão não precisou viajar o mundo para chegar à américa: ele já nasceu aqui. 
Segundo a Empresa Brasileira de pesquisa agropecuária (Embrapa), estudos indicam 
que o alimento começou a ser cultivado no peru, por volta de 10.000 a.C. o 
alimento chegou à Europa no século 16, como presente para o papa Clemente VII.

Entre espécies cultivadas e selvagens, há mais de 12 mil tipos.  
aqui no Brasil, os mais comuns são o carioca e o preto. Mas há também o feijão 
fradinho (usado na massa do acarajé), o feijão-de-corda (ingrediente essencial  
no baião de dois) e o branco. 

Em 50 g do tradicional arroz branco cozido, há 171 calorias (kcal). Nessa 
mesma porção, o arroz tem 3,7 g de proteínas, 39 g de carboidratos  

e 0,8 g de fibras. o arroz integral não é muito diferente: tem 172 calorias,  
4 g de proteínas, 36 g de carboidratos e 1,7 g de fibras.

Segundo estudos, o arroz foi o primeiro alimento cultivado na Ásia: ele é citado 
em manuscritos hindus e chineses que datam de 3.000 a.C. No século 8, 

começou a ser cultivado na Europa. o Brasil foi o primeiro país a plantá-lo na 
américa do Sul – o arroz chegou junto com a expedição de pedro Álvares Cabral.

Existem mais de 11 mil tipos de arroz, mas nem todos são cultivados. as 
espécies mais comuns são: polido (o arroz branco comum), integral, negro, 

vermelho e arbóreo. Graças a essa variedade, o arroz é o ingrediente principal de 
pratos diversos, como paella, bolinhos (fritos, cozidos) e risotos, além de doces.

vAlor  
NutriCioNAl

históriA

vArieDADe

Feijoada completa!  Nessa disputa saudável, o arroz é mais 
consumido, mas o feijão tem mais história e valor de mercado

TexTo: Luiza WoLF
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É Hora de PLanTar uMa riVaLidade enTre aLiMenToS 
QuaSe inSeParÁVeiS no PraTo doS BraSiLeiroS

em grão

Arroz Feijão

De grão
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Nada menos que 39 esposas, 94 filhos, 14 noras e 33 netos. 
Esse é o tamanho da família Chana, que vive no vilarejo de 
Baktwang, na Índia. O paizão Ziona, 66 anos, sustenta toda 

a família polígama de 181 membros em uma casa de 100 
cômodos e 4 andares. Para um simples jantar, é preciso 
cozinhar 30 frangos, 60 quilos de batata e 100 quilos de 

arroz. Mas quem manda de verdade no terreiro é a esposa 
mais velha. É ela quem distribui as tarefas domésticas entre 
as demais esposas, que dividem quartos e organizam uma 

escala para definir, aparentemente sem conflitos, as noites que 
passam com o marido. Ziona é o único membro da família 

que tem um quarto só para ele e, para facilitar a vida, mantém 
a esposa mais nova no cômodo mais próximo. Por incrível que 

pareça, o cara, que já chegou a casar com dez mulheres em 
um ano, ainda fica em busca de novas esposas...
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TexTo: THiago jokura

CoNtANDo
NiNguém ACreDitA

Quais as chances de um 
agente de tráfego multar 
alguém duas vezes em locais 
separados por 19 mil km? Em 
2010, na Nova Zelândia, andy 
Flitton aplicou uma multa por 
excesso de velocidade e foi 
reconhecido pelo infrator. o 
cara já havia sido multado por 
ele em 2008, na Inglaterra.

Um restaurante de Londres 
lançou um sabor de sorvete 
com gostinho de infância. o 
Baby Gaga, feito com leite 
materno doado – as mães 
recebem cerca de 130 reais por 
litro –, fez sucesso mas durou 
pouco. autoridades inglesas 
barraram a comercialização 
alegando que vírus como 
o da hepatite podem ser 
transmitidos pelo produto.

sorvete  
DA  mAmãe

o burACo é mAis ACimA
No Vietnã, pagar para limpar o ouvido é um 
hábito popular. Isso pode ser explicado pela
existência de um ponto G no ouvido humano. 
Quem especula isso é o médico Todd Dray, da 
Califórnia. Para ele, estimular as terminações 
nervosas do interior  do ouvido pode provocar 
sensações como a de um orgasmo.

CorrA que A 
políCiA vem Aí 
mesmo...
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