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 A pAnelA do Menino  
 MAluquinho 
  Você vai saber como foi  

que o Maluquinho e o Bocão 
conheceram seus amigos Junim, 
Lúcio e Sugiro. E conhecer 
Panelântida, a ilha perdida.
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Querido diário otário 
– NuNca subestime  
sua idiotice
Quando Jamie pensa nas coisas 
que já viu Angelina fazer, acha 
que todas elas são a maior 
bobeira. Mas, essa deve ser  
a mais estúpida de todas.

1
 ABC do JApão 
  O livro convida o leitor  

a conhecer um pouco das 
paisagens e das histórias 
do povo japonês, suas 
manifestações artísticas, 
folclóricas e religiosas.

 As AventurAs do CApitão  
 neMo: profundezAs 
  Seguindo em suas viagens  

do Capitão, descubra nesta 
aventura inédita que mistérios  
e perigos o Náutilus irá  
encontrar nas profundezas.

 AMizAde: As MAis BelAs  
 frAses de Antoine de  
 sAint-exupéry 
  Frases belíssimas de  

Antoine Saint-Exupéry  
e ilustrações do Pequeno 
Príncipe.

  BruxA onildA  
 eM Apuros 
  Há alguns anos foi encontrado 

um manuscrito que continha 
as histórias da Bruxa Onilda. 
Sábios de todo o mundo 
passaram a investigá-lo.

  CluB penguiM 
 – CAçA Aos itens 
  Tudo o que você adora no  

Club Penguin está escondido 
nas páginas deste livro.  
É só mergulhar na  
investigação pinguinística.

  A prinCesA e o sApo: 
 o sonho de tiAnA 
  Certa noite, Tiana conhece  

o príncipe Naveen, descobre 
que ele foi transformado em 
sapo e tenta ajudá-lo, mas 
acaba piorando as coisas.

 os desenhos MágiCos 
  Transferir as próprias tarefas  

a outra pessoa pode não ser  
a forma mais adequada de  
assumir o reino; muitas coisas 
podem mudar quando a 
consciência é despertada.
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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  
   Uma professora muito maluquinha (Ziraldo) 
Na imaginação de seus alunos, a professora entrava 
voando na sala de aula, tinha estrelas no lugar de 
olhos. Mesmo ensinando de um jeito diferente, 
bem maluco, os seus alunos aprendiam até melhor. 
Joana Gaia de Lima Clemente, 8 anos. Lê 2 livros por mês.
(Biblioteca olavo Bilac – ribeirão pires/Sp)

   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. 
(Biblioteca de São paulo – São paulo/Sp)

   A menina que viajou no disco voador  
(Lucília J. de Almeida Prado) 
Gostei, porque ele conta sobre uma menina que 
viajou no disco voador e explica que a terra precisa 
mudar e essa é a missão dos Ets. 
Amália Gabriela Carvalho Moura, 12 anos. Lê 4 livros por mês.
(Biblioteca de São paulo – São paulo/Sp)
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 25 Anos do Menino  
 MAluquinho 
  História em quadrinhos inédita 

com 25 ilustrações de grandes 
artistas convidados que 
adaptaram seus desenhos  
aos personagens de Ziraldo.
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de grAu
 vOCê sAbiA que... 
 » Se um termômetro 
quebrar,  não se deve tocar 
no mercúrio porque é uma 
substância tóxica?
 » Termômetros de 
ambientes costumam ser 
feitos com álcool  e corante 
vermelho ou azul? 
 » O primeiro cientista 
a criar um instrumento 
especialmente para medir 
a temperatura foi Galileu 
Galilei, em 1592?
 » Existem termômetros 
digitais? Eles calculam a 
temperatura  do corpo  
com a ajuda de sensores  
e computadores. 

em grAu
Descubra como  

o termômetro inDica 
a temperatura  

Do nosso corpo
TexTo: maria carolina cristianini

1 O termômetro é feito de um tubo fino de vidro  
com um líquido prateado dentro. Esse líquido  

é um metal chamado mercúrio. 

2 Quando o objeto entra em contato com o corpo,  
há uma troca de calor. A temperatura do organismo 

não se altera, mas em alguns minutos a temperatura   
do mercúrio vai aumentando até ficar igual à nossa. 

3 O mercúrio se expande ao se aquecer, ou seja, ele 
passa a ocupar mais espaço. Então, conforme 

esquenta, o mercúrio em estado líquido começa a subir 
pelo tubo. Quanto maior for a temperatura, mais alto no 
tubo de vidro o mercúrio vai chegar.

4 Para saber a temperatura do corpo naquele 
momento, basta verificar até que marca o líquido 

subiu no tubo. Cada marcação no termômetro indica uma 
temperatura, como 37, 38, 39 ou 40 graus Celsius.

5 Para que o líquido não desça muito depressa, o tubo 
é fininho. Para deixar o aparelho pronto para ser 

usado de novo, é só colocá-lo em um lugar frio ou sacudi-lo 
para que o mercúrio volte aos poucos ao reservatório. 
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um homem eNcoNtra um  
piNguim e Não  sabe o Que fazer. 
– Leve o bicho ao zoológico – 
aconselha  um vizinho.
No dia seguinte, o vizinho encontra  
o homem ainda com o pinguim:
– Ué? Você não levou o bicho  
ao zoológico?
– Levei, sim... Ele adorou!  
Hoje vamos ao cinema.

por Que a vaca Quer  ir para o egito?
Para ver as múúúúúmias!

o Que fica pelado QuaNdo chega 
ao fim da liNha?
O carretel.

o Que acoNtece com as galiNhas 
QuaNdo elas morrem?
– Viram almas penadas.

piAdAs CuriOsidAdes
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TexTo: theresa venturoli

O que é umA superNOvA?
supernova é a morte de uma estrela muito 

grande, com dez vezes mais massa  
que o sol. neste momento, acontece uma 

imensa explosão que espalha partículas de 
vários elementos químicos e a estrela brilha 

bilhões de vezes mais que o sol. visto da 
terra, esse brilho, parece até uma nova 

estrela nascendo. por isso os astrônomos 
batizaram esse fenômeno de supernova.  

umA vACA prOduz quANtOs litrOs de leite em um mês?
em média, uma vaca produz 20 litros de leite por dia. se um mês tem 30 dias,  

pOr que, depOis de 
NAsCer, O bebê NãO 
respirA NA águA?
o bebê nunca respira na 
água – nem antes de nascer 
nem depois. enquanto está 
na barriga da mãe, ele recebe 
o oxigênio de que precisa da 
mãe, pelo cordão umbilical. 
nessa fase, os pulmões do 
bebê estão cheios do líquido. 
quando ele nasce, chora, e o ar 
entra nos pulmões expulsando 
o líquido que estava lá. Assim 
ele passa a respirar. o berreiro 
é sinal de que o coração, os 
pulmões e os vasos sanguíneos 
estão funcionando bem.

ao final ela terá dado 600 litros. Mas  
a quantidade de leite depende muito  
da raça do animal e algumas vacas  
podem dar até 40 litros por dia.  
a quantidade de leite varia  
também de acordo com a  
alimentação. para dar mais leite,  
o rebanho deve comer, além do  
capim do pasto, uma ração rica  
em proteínas e carboidratos.
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1.  Seu primeiro  
pensamento seria: 
    Posso fazer o que quiser!
    Vou visitar meu melhor 

amigo e ver se ele me 
reconhece. 

    Socorro!!! O que eu vou 
fazer agora?  

2.  Qual seria a melhor 
explicação para essa 
encrenca?

    Um fenômeno da 

    Iria atrás de seus 
documentos, para 
provar quem é e receber 
os parabéns. 

    Vestiria uma fantasia 
para dizer a seus pais 
que foi enviado como o 
novo filho ET deles.

4.  Qual a pior coisa que 
poderia acontecer?

    pensarem que você  
é um maluco.

e aí?
    Descobrir que caiu em 

um truque da turma.
    anoitecer e ninguém 

reconhecê-lo. 

5.  Se tivesse de brincar 
sozinho, você acharia:

    Sem graça.
    Bem chato.
    Legal para fazer  

só o que mais gosta.

6.  Ao chegar à escola e 
encontrar sua turma, você:

    Iria à sala dos  
professores, para  
explicar a situação.

    Diria que é um  
aluno novo, de  
outro país, e  
inventaria um sotaque 
engraçado.

    Tentaria se esconder. 

7.  Para resolver  
o problema, você: 

    Faria pesquisa  
em livros e sites.

    procuraria ajuda médica.
    Mudaria de identidade.

natureza que alterou  
a mente das pessoas. 

    Um vilão querendo 
acabar com você.  

    Deve ser invenção  
de seus amigos, que 
estão se divertindo  
com o seu mico.

3.  Se fosse o dia do seu 
aniversário, você:

    Choraria, pois não teria 
festa ou presentes. 

8.  Se estivesse fora de casa, 
como faria para entrar?

    Ficaria na porta, até  
que seus pais o 
reconhecessem. 

    Telefonaria, dizendo que 
eles ganharam um 
prêmio. ao sairem para 
buscá-lo, você entraria.  

    Inventaria um disfarce 
para entrar sem ser 
percebido.

9.  Que identidade você 
gostaria de assumir?

    Nenhuma. Só queria 
voltar a ser você. 

    De mágico, para  
surpreender a turma.

    De herói, para fazer 
tudo voltar ao normal.

10.  No momento em  
que o encanto acabasse,  
você diria: 

  Ufa! Que alívio. 
   Que pena, eu estava  

me divertindo tanto!
   Será que foi tudo  

um sonho?

e se você  acordasse  
uM dia e descobrisse   
que ninguéM sabe  
queM  você é?  responda  
às perguntas para ver  
coMo seria a sua reação

se marcou mais  
Você ficaria um pouco 
preocupado, mas iria se 
divertir muito. Para você, 
essa seria uma boa chance 
de inventar histórias e de 
fingir ser outra pessoa,  
mas se fosse por um 
período curto. Afinal, 
depois de um tempo,  
essa situação começaria  
a ficar bem chata.

se marcou mais  
Logo de cara, você ficaria  
perdido. Diante de uma 
situação tão esquisita, 
tentaria mostrar às pessoas 
quem é e o que sabe sobre 
elas, para convencer seus 
pais e seus amigos de  
que alguma coisa errada 
aconteceu. 

se marcou mais  
Você ficaria assustado  
e se preocuparia cada vez 
mais ao longo do dia. 
Provavelmente, gosta  
de estar sempre ao lado  
da família e dos amigos  
e se sentiria muito solitário 
numa situação assim 
maluca. Mas fique 
tranquilo! Isso nunca 
aconteceria.
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quem é Ninguém  
vai me dar os 

parabéns? 

Hoje é meu 
aniversario!

TexTo: Maria carolina cristianini
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 A seleção 
  para trinta e cinco 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.

 CresCendo 
  a vida de Nora Grey ainda  

está longe de ser perfeita.  
Sofrer uma tentativa de 
assassinato não foi a melhor  
das experiências, mas ganhou  
um anjo da guarda.

 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.

  Jogos vorAzes 
  Quando Katniss Everdeen  

decide participar para poupar  
a irmã mais nova, causando 
grande comoção no país,  
ela sabe que essa pode ser  
a sua sentença de morte.

  diário de umA gArotA 
 nAdA populAr 
  Nikki sabe que sua reputação  

será destruída se alguém  
descobrir que seu pai trabalha 
como dedetizador da escola em 
troca de uma bolsa de estudos.

  As vAntAgens 
 de ser invisível 
  as cartas de Charlie, que vive 

entre a apatia e o entusiasmo, 
encurralado entre o desejo  
de viver a própria vida e ao 
mesmo tempo fugir dela.

 o teoremA KAtherine 
  Se o assunto é relacionamento,  

o tipo de garota de Colin tem 
nome - Katherine. E, em se 
tratando de Colin e Katherine,  
o desfecho é sempre o mesmo:  
ele leva o fora.

  CidAde dos AnJos CAídos 
  a guerra acabou e os Caçadores 

de Sombras e os integrantes  
do submundo parecem estar  
em paz. Tudo parece bem,  
mas alguém está assassinando  
os Caçadores.

top 10
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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.

 A mArCA de AtenA 
  annabeth está apavorada. 

Justo quando ela está  
prestes a reencontrar percy,  
o acampamento Júpiter 
parece estar se preparando 
para o combate. 

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 * 

   Guia prático para um namorado perfeito 
(Felicity Huffman, Patricia Wolff) 
O livro estava aqui exposto na estante, ví o título  
e me interessei. Pelo que já li, são dicas de como  
se dar bem com as meninas, como chamar  
a atenção delas. Vale a pena. 
Felipe Lopes, 16 anos. Lê 2 livros por mês.

   Droga da obediência (Pedro Bandeira) 
Conta a história de uma droga que está sendo  
dada para os jovens. Uma turma de amigos  
chamada Os Karas resolve investigar. Eu li para  
a escola e achei muito legal. 
Mateus Inglês, 16 anos. Lê 2 livros por semestre.

   Memórias de um sargento de milícias  
(Manuel Antônio de Almeida) 
É a história de Leonardo, um garoto rebelde que, 
quando perde a mãe, precisa começar a trabalhar  
de forma honesta, mas continua sendo rebelde. Até 
que ele acaba se tornando um sargento de milícias. 
Letícia Tonin, 16 anos. Lê 3 livros por semestre.

*Leitores da Biblioteca de São paulo.
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sim. esse ecossistema de regiões semi-
áridas ocupa 11% do território nacional 

– quase 845 mil km2 – e já teve cerca de 
80% da área alterada por ação humana. a 
principal vegetação do Nordeste se esten-
de do Maranhão até Minas Gerais, forne-
cendo recursos naturais, como água, vege-
tais e madeira, a 27 milhões de pessoas. por 
ser pouco estudada, a caatinga é tratada 
como se fosse pobre em biodiversidade, o 
que estimula desmatamentos e queimadas 
que ameaçam a vida de espécies vegetais 
e animais. esse quadro ainda pode piorar, já 
que menos de 1% da área ocupada pela ca-
atinga está sob proteção ambiental.

TexTo: Nádia TamaNaha

De sumir?
a Caatinga

Corre risCo
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É comercializado 
ilegalmente e corre o  
risco de desaparecer 
da fauna local. por se 
alimentar de folhas 
de árvores, também 
é ameaçado pelo 
desmatamento.

Caçado por causa da pele, usada para fazer 
casacos, sumiu da caatinga. o felino se 
alimenta de espécies que vivem em árvores – 
cada vez mais raras na caatinga – e é alvo do 
tráfico de animais silvestres.

Nativa da caatinga e do 
cerrado, está na lista de 
espécies ameaçadas. 
Já foi predominante no 
bioma nordestino e, por 
fornecer uma madeira 
de boa qualidade para 
a construção civil, é 
explorada de maneira 
irresponsável – e sem 
fiscalização.

aroeira- 
Do-sertão

biCho 
preguiça

gato-maraCajá

ave exótica, vítima do tráfico ilegal e 
ameaçada de extinção. restam menos de cem 
exemplares em cativeiro – a maioria, fora do 
Brasil. o desmatamento de árvores altas  
e antigas dificulta sua reprodução.

ararinha-azul

 Como salvar a Caatinga 
 Além de estabelecer políticas públicas para conservar a caatinga 
e fiscalizar sua exploração, uma alternativa para salvar o 
ecossistema seria aproveitar a vegetação como matéria-prima 
para produtos alimentícios, artesanato e fármacos – o velame  
e o araticum combatem febre e diarreia, por exemplo. 
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Todos os games da Nintendo são espetaculares, mas a maioria das produções 
de terceiros são dureza... É preciso se contentar com Mario  e companhia.

o Wiimote responde adequadamente aos comandos.  
o acessório Wii Motion plus foi pouco explorado. 

Com franquias exclusivas excepcionais, como Gears of War, o X360 tem 
uma incrível oferta de títulos. a variedade de gêneros é grande.

Bem confortável, o joystick convencional só apanha nos games de luta,  
sendo perfeito para todo o resto. E o sensor Kinect funciona muito bem.

jogos

Controles

Graças ao sensor de movimento, apostou na família e nos jogadores mais jovens, 
sem muito tempo para dedicar às partidas e sem preocupação com tecnologia.

Inicialmente voltado para jogadores hardcore, ficou mais informal 
com o tempo e se destacou com o acessório Kinect. perfil

o console, lançado em 2006, colocou a Nintendo de volta ao topo do 
mercado, por causa dos controles por movimento, inéditos até então.

Lançado em 2005, a aposta da Microsoft no mundo dos games deu certo. 
Depois de problemas de hardware, uma versão (bem) melhorada foi lançada. história

Xbox vence!  Jogadores não têm do que reclamar. Se optarem pelo Xbox 360, levam uma maior disponibilidade 
de jogos, versatilidade e jogo online impecável. o Wii agrada mais aos que não ligam para a falta de alta definição.
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a Guerra está equilibrada: os coNsoles atuais aGradaM tipos difereNtes  
de joGadores e têM preços praticaMeNte iGuais. o desafio é escolher

qual o coNsole que Mais teM a ver coM você

mortal
Combate

TexTo: JocelyN auricchio XboX 360 Wii
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Se você conhece a história de Zahrul Fuadi, que escapou do 
tsunami da Indonésia, em 2004, e do terremoto japonês deste 

ano, o que falar de alguém que sobreviveu a duas bombas
nucleares? Tsutomu Yamaguchi, morto em 2010, aos 93 

anos, visitava Hiroshima no dia em que os EUA lançaram 
uma bomba atômica sobre a cidade. O japonês casca grossa 

sofreu queimaduras e ficou cego e surdo por um tempo. 
Três dias depois, estava em Nagasaki, quando um segundo 
bombardeiro rolou a 3,5 km de sua casa. Além de perder a 

audição no ouvido esquerdo, Tsutomu teve leucemia, catarata 
e outras doenças causadas pela radiação. No fim da vida, 

contou sua história ao mundo, discursando nas Nações Unidas 
e escrevendo livros. Para completar, estrelou o documentário 

Twice Bombed, Twice Survived (Duas Vezes Bombardeado, Duas 
Vezes Sobrevivente, em inglês), de Hideo Nakamura.

  samurai  atômiCo
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TexTo: Thiago Jokura

ContanDo
ninguém aCreDita

a rede de fast food MacDonald’s  
levou o conceito de fidelização  
dos clientes ao pé da letra em  
Hong Kong. por cerca de  
r$ 215, casais podem celebrar  o casamento no estabelecimento. 
o serviço, chamado de McWeddings, inclui decoração, menu 
personalizado e lembrancinhas da lanchonete.

após passar um ano e meio dormindo  
em cima do túmulo da esposa,  
o vietnamita Le Van, 55 anos, cavou  
um túnel para dormir ao lado do caixão.  
Diante dos apelos de vizinhos e de  
autoridades locais para que desistisse da ideia,  
o cara desenterrou a mulher e agora passa as noites com o corpo, 
embalado por uma camada de argila.

mC noivo  feliz

bonequinha  De  luto

                                CheiranDo mal
                        O ministro da Justiça de  
                        Malauí, na África, declarou  
                        apoio à criminalização da 
flatulência. George Chaponda se baseia num 
tópico da legislação sobre empestamento  
do ar – que na opinião de juristas locais deveria 
tratar sobre poluição comercial – e alega que 
peidar em público é um delito equivalente  
a urinar na rua.
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