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Refugiados 
no bRasil

datas impoRtantes

25 de maio de 1977: lançado o primeiro filme da série 
Guerra nas Estrelas (Star Wars), do diretor George Lucas. 

27 de maio: Dia da Mata Atlântica, porção de floresta 
que já cobriu cerca de 12% do território brasileiro, que 
hoje tem apenas 6% da cobertura original da mata. A 
data marca a necessidade de proibir o desmatamento, 
recuperar o que foi degradado, proteger mais áreas e 
melhorar as que já existem.

32% 
da população do mundo tem celular 

com internet. São 2,3 bilhõeS de uSuá-

rioS. o número dobrou em doiS anoS, 

porém, a diferença entre oS paíSeS 

pobreS e ricoS ainda é grande: naS 

naçõeS emergenteS, 21% da população 

tem internet no celular, enquanto 

naS naçõeS maiS deSenvolvidaS, 84% 

uSa o recurSo. até o fim deSte ano, 

haverá quaSe 3 bilhõeS de uSuárioS de 

internet fixa e móvel. também, pudera: 

em 2014, o número de celulareS Será 

quaSe igual ao número de habitanteS 

no planeta, maiS de 7 bilhõeS.Fo
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 padaria teSta 
drone para  
entrega de pão
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 veja a liSta 
doS convocadoS 

para a Seleção 
braSileira
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O crescimento dos pedidos de refúgio no Brasil
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REFÚGIO INTERNACIONAL

o refúgio é um direito dos estrangeiros garantido por uma con-
venção da organização das nações Unidas (onU) de 1951 e 
que virou lei no Brasil em 1997. o refúgio pode ser solicitado 
por pessoas que têm que fugir de casa por causa de guerras 
ou perseguições por motivos de raça, religião, opinião pública, 
nacionalidade ou por terem sido obrigadas a deixar seu país 
por uma grave violação de direitos humanos. os refugiados 
também saem de locais onde falta emprego e sobra pobreza.

O país tem hoje 5,2 mil refugiados, de 79 nacionalidades diferentes

HISTÓRIAS DE VIDA 

o haitiano Jalens August, de 15 anos, está abandonado 
no Acre há mais de um ano. o adolescente foi enviado ao 
Brasil pelo avô, que mora em Porto Príncipe, capital do 
Haiti. Ele fez a mesma rota que milhares de imigrantes fi-
zeram até o Brasil, passando pela república dominicana, 
pelo equador e Peru, mas foi rendido pela Polícia Fede-
ral no Aeroporto de rio Branco, quando tentava embar-
car para Macapá sem documentos. August não pretendia 
morar no Brasil, ele passaria pelo Macapá apenas para 
encontrar a irmã, também imigrante, para que atraves-
sassem a fronteira até a guiana Francesa, onde viveriam. 
August pagou ao jogador de futebol haitiano innocent 
olibrice r$ 1,5 mil pela viagem a Macapá, mas olibrice 
comprou uma passagem aérea por r$ 500, embolsou o 
resto e largou o adolescente no aeroporto. Ao ser rendido, 
August contou sobre olibrice, que foi preso. o adolescente 
só sai do abrigo acompanhado e tem que passar os dias 
lá, quase como prisioneiro. August está sem estudar, já 
que as escolas da rede pública não o aceitam, pois ele 
não tem documento e histórico escolar. inteligente e edu-
cado, August aprendeu a falar português sozinho.

Refugiados buscam abRigo 
no bRasil

refugiados haitianos 
chegam a toda hora no 

Brasil. Porém, colombianos e 
angolanos ainda são a maio-
ria, quase metade. os pedidos 
de refúgio têm crescido muito 
no país ao longo dos anos. o 
Brasil é internacionalmente 
reconhecido como uma nação 
acolhedora, mas aqui o refu-
giado encontra obstáculos para 
conseguir emprego, ter acesso 
à educação e aos serviços pú-
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blicos de saúde e moradia, por 
exemplo. Mesmo assim, boa 
parte da população haitiana 
vem para cá para fugir da des-
graça causada pelo terremoto 
de 2010, que devastou o país. 
Conflitos nos países africanos, 
na América do sul e crises na 
síria e no oriente Médio são 
outras causas para os refugia-
dos abandonarem o lar, amigos 
e familiares em busca de uma 
vida melhor. 

Veja no mapa de onde 
vêm os refugiados que 
vivem no Brasil.
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jalens volf august

Circule os países 
abaixo que que têm 
o português como 
língua oficial:

Portugal

Moçambique

Angola

Argentina

Timor-Leste

Haiti

Cuba
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Pão fresquinho virá voando

O documento é o segundo passaporte mais 
valorizado na America Latina 

A internet alterou a 
rotina das pessoas 

do mundo todo, mudou a 
velocidade com que chegam 
as notícias e o modo de se 
comunicar. Apesar dos be-
nefícios da ferramenta, há 
aqueles que não suportam 
ficar off-line. é o cibervício, 

A franquia Pãotogo, 
padaria criada em 

são carlos (sP), está testan-
do um drone para entregar 
pão francês e outros produ-
tos aos clientes, que vão pa-
gar r$ 2 pela comodidade. o 
serviço ainda não tem data 
para começar, já que, no 
Brasil, não está aprovada ne-
nhuma lei para o uso de veí-
culos aéreos não tripulados. 
segundo a Agência nacional 
de Aviação civil (Anac), a 
proposta deverá ser subme-

com o passaporte brasileiro, é possível ir a 146 países sem pre-
cisar de visto, de um total de 219 destinos no mundo.

Mas, no ranking mundial, o Brasil ocupa o 19º lugar. nessa 
classificação, três países ocupam o primeiro lugar: Finlândia, 
suécia e reino Unido, cujos cidadãos podem viajar sem visto 
para 173 destinos.

nas últimas posições estão Afeganistão (28 destinos sem 
a necessidade de visto), iraque (31), Paquistão e somália (am-
bos com 32).

cibeRvício cResce no bRasil

padaRia testa dRone paRa entRega de pães 

passapoRte bRasileiRo 

o vício em internet, também 
conhecido como dependên-
cia da internet, que não para 
de crescer. o problema afeta 
mais de 50 milhões de pes-
soas no mundo, segundo da-
dos da Universidade la salle, 
nos estados Unidos, sendo 
4,3 milhões no Brasil. 

tida ao processo de audiência 
pública este ano. o aparelho, 
que custou r$ 6 mil, tem seis 
hélices e carrega uma carga 
de até 3,5 quilos. A ideia é 
que a aeronave não pouse no 
local. Para isso, o proprietário 
desenvolveu uma caixa espe-
cial e uma pinça para soltá-la 
a uma altura de até 3 metros 
de altura sem prejudicar os 
produtos. leite, refrigerante 
e qualquer líquido ficariam de 
fora desse tipo de entrega.

 COmIDINHA BOA
o brasil tem dois dos 50 me-
lhores restaurantes do mundo, 
de acordo com a renomada re-
vista Restaurant, que entregou 
o prêmio anual no fim de abril. 
os restaurantes d.o.m. e maní 
ficaram em 7º e 36º lugar, res-
pectivamente. 
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língua portuguesa
o português é, atualmen-
te, a língua oficial de oito 
países: Portugal, Brasil, 
Angola, Moçambique, 
guiné-Bissau, cabo Ver-
de, são tomé e Príncipe 
e timor-leste. na áfrica, 
é o idioma oficial de cin-
co países, sendo usado 
na administração, no en-
sino, na imprensa e nas 
relações internacionais. A 
língua ainda convive com 
diversos dialetos crioulos.

Biometria se tor-
na oBrigatória no 
Brasil o sistema ele-
trônico de votação ado-
tado no Brasil é referên-
cia mundial. A Justiça 
eleitoral, com o objetivo 
de garantir ainda mais 
segurança ao processo 
eleitoral, adotou a biome-
tria para reconhecer os 
eleitores no momento do 
voto. A implantação vem 
sendo gradual, já que é 
necessário chamar todo 
o eleitorado para registrar 
as digitais.

entrada da pãotogo,  
unidade de jundiaí

alex atala, chef do restaurante 
d.o.m.

teste de entrega da pãotogo 
com drone

passaportes 
finlandês, sueco 

e brasileiro
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MApA-MúnDi E atualidades

antáRtida
 A Antártida está derretendo 

dois novos estudos mostram que a 
água morna dos oceanos está cor-
roendo a base da camada de gelo, 
em um processo que não pode mais 
ser interrompido.

euRopa oRiental
 Crise na ucrânia

os confrontos entre as tropas ucra-
nianas e os que são a favor da união 
do país com a rússia continuam. os 
ucranianos querem Vladimir Putin, 
presidente da Rússia, longe da Ucrâ-
nia, para que as eleições ocorram 
tranquilamente, no dia 25 de maio. 
A violência já provocou incêndios, 
destruições e dezenas de mortes. 

 avião na malásia
china, Austrália e Malásia vão 
enviar mais navios e intensifi-
car as buscas submarinas pelo 
avião que desapareceu há quase 
dois meses no oceano Índico. o 
Boeing 777 da Malaysia Airlines 
sumiu quando voava entre kua-
la lumpur e Pequim, com mais 
de 239 passageiros a bordo. Até 
agora, nada foi encontrado.

ásia/oceania

 explosão em mina de carvão 
turquia decreta luto nacional depois 
de uma explosão em uma mina de 
carvão que deixou, 301 mortos.

euRopa/ásia
 oposição vence na índia com 

narendra modi
Foi a maior eleição já vista no mundo, 
com 814 milhões de eleitores e um 
total de 8.251 candidatos à presidên-
cia. A eleição durou seis semanas, e 
66,38% dos eleitores votaram.

ásia

 sequestro de meninas na nigéria
na nigéria, homens do grupo Boko haram sequestraram 276 es-
tudantes em 14 de abril. As garotas estavam na escola, em chi-
bok, e nunca mais voltaram para casa. o líder do Boko haram, 
Abubakar shekau, quer proibir mulheres de estudar e gravou 
um vídeo ameaçando vender as meninas raptadas como “es-
cravas” e “casá-las” à força, como punição pela “educação oci-
dental” que estavam recebendo. o governo americano prome-
teu que os estados Unidos farão “todo o possível” para ajudar a 
nigéria a encontrar as adolescentes.

áfRica

abubakar Shekau

vladimir putin

boeing 777, da
malaysia airlines
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estados unidos 
divulgaRam novo 
RelatóRio climático

o documento des-
mente o pensamento 

comum de que a mudança 
climática afeta só as geleiras 
ou os ursos polares e garan-
te que os efeitos são senti-
dos em todos os cantos dos 
estados Unidos, por meio de 
ondas de calor cada vez mais 
frequentes, incêndios mais 
graves, chuvas mais fortes e 
secas mais extremas.

os cientistas apontam 
que a principal razão desse 
aquecimento está na emis-
são de gases do efeito estufa 

 Corrida de carregamento de esposas
uma corrida maluca acontece há sete anos na inglaterra: ma-
ridos percorrem 380 metros saltando obstáculos e carregan-
do a esposa – ou alguém do sexo feminino – nas costas.

 Casa de cabeça para baixo
há várias casas construídas de cabeça para baixo no mun-
do, porém a obra que mais chama a atenção ultimamente 
é uma casa em moscou, na rússia, que tem dois andares, 
sala de brinquedos, sala de estar, sala de jantar, quarto e 
banheiro – tudo de ponta-cabeça!

  Criança é achada dentro 
de máquina de brinquedos

um menino de 3 anos que estava sumido foi encon-
trado dentro de uma máquina de pegar brinquedos 
em lincoln, no estado de nebraska (estados unidos). 
a mãe, desesperada, já havia avisado a polícia sobre o 
sumiço do garoto quando ele foi encontrado se divertin-
do com os brinquedos – dentro do equipamento.

peRigo: paRalisia infantil 
volta a assustaR

depois de detectar ca-
sos em mais de dez 

países, a organização Mun-
dial da saúde (oMs) decretou 
emergência mundial contra a 
poliomielite, ou paralisia infan-
til. o vírus pode se espalhar 
pelas fronteiras internacionais 
na ásia, na áfrica e no oriente 
Médio. esta é a segunda vez na 
história que a entidade declara 
emergência global por causa 
de uma doença. A primeira 
foi em 2009, com a gripe A. A 
doença da paralisia infantil es-
tava quase extinta no mundo, 
mas ressurgiu, na síria, em 
2013, pela primeira vez em 14 
anos. A volta da pólio no país 
se deu por causa dos ataques 
e da violência nas campanhas 

pela queima de carvão para 
produção de eletricidade, no 
consumo de petróleo e gás 
em veículos, na poda de árvo-
res próxima ao solo e em algu-
mas práticas agrícolas.

Assim, o relatório prevê 
que, até o fim do século 21, 
o aumento na temperatura 
pode ser de até 2,75 graus 
celsius se os eUA implemen-
tarem políticas rigorosas para 
reduzir as emissões de car-
bono, ou de até 5,5 graus se 
as emissões continuarem au-
mentando rapidamente.

 um país no minecraft
o governo da dinamarca criou uma versão virtual do país em 
escala real no game minecraft. assim, jogadores podem andar 
por todo o território do país dentro do jogo. o objetivo foi apre-
sentar a geografia da Dinamarca para jovens e estudantes.

 mais star Wars
O título oficial e o elenco completo de Star 
Wars: episódio vii foram divulgados. os atores 
harrison ford, mark hamill e carrie fisher já 
estão em Londres para começar as filmagens. 
eles voltam a viver han Solo, luke Skywalker e 
princesa leia, respectivamente.

de vacinação. o vírus é trans-
mitido facilmente entre crian-
ças, principalmente em lugares 
com más condições de sobre-
vivência, regiões devastadas 
pela guerra, campos de refu-
giados e locais sem o cuidado 

Doença pode causar paralisia em algumas horas 

Obama anunciou um ambicioso relatório 
científico com o objetivo de reduzir em 17% 
as emissões de gases que provocam o efeito 
estufa até 2020 (comparado com os núme-
ros de 2005)

adequado com a saúde. não 
existe cura para a poliomielite, 
mas há a vacina que previne e 
que é fornecida gratuitamente 
no Brasil, onde não há casos 
há mais de 20 anos. 

vila construída 
no jogo minecraft

imagem de trecho da corrida
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simples, fazendo projetos para 
ajudar outras crianças e jovens, 
já que sou voluntário. Vou falar 
sobre a vida numa ecovila e 
reciclagem e escreverei pensa-
mentos sobre o mundo e o que 
interfere na vida da gente. Mas, 
principalmente, o que pode-
mos fazer para melhorar a nos-
sa vida e a vida das pessoas ao 
nosso redor. 

Adoro novos amigos de todo 
o mundo. nas férias de julho te-
rei aqui na fazenda um acam-
pamento para crianças e jo-
vens para ensinar o que estou 
vivendo e aprender com cada 
pessoa que chegar por aqui!

1. eu com a minha equipe, 
família e amigos no meu 

programa de culinariá Arte 
na Cozinha 2. foto com meu 

chapéu de chef  3. tirando do 
forno uma pizza quentinha 

que eu preparei

Meu nome é gabriel, 
mas sou mais conhe-

cido por Biel Baum. tenho 12 
anos, dois irmãos pequenos 
(raquel, a sapeca de 5 anos, e 
david, o perereco de 3 anos) e 
moro... Bom, eu moro no mun-
do! sou nômade, mas agora es-
tou passando uma temporada 
com minha família numa fazen-
da que vamos transformar em 
ecovila, chamada tekaporan 
(tekaporan.com), em lorena, 
no interior de são Paulo. 

Aqui não tem telefone nem 
internet, mas tem o céu mais 
estrelado e o ar mais puro que 
eu já vi e senti na vida! estou 
aprendendo a viver na nature-
za, cuidar dos animais, fazer 
marcenaria, casas ecológicas e 
um monte de outras coisas. 

sou vegetariano, adoro co-
zinhar, estudo na escola com 

Asas (escolacomasas.com) e 
estou escrevendo para o jornal 
Joca porque quero mostrar que 
todos vocês podem realizar 
seus sonhos e não precisam 
ser adultos pra isso! desde 
que tenho 4 anos, gosto de 
cozinhar, mas naquela épo-
ca eu ainda não podia mexer 
no fogão. então, eu acordava 
bem cedinho pra fazer o “café 
da manhã” para minha mãe. 
Preparava pão com mostarda 
e coco ralado e fazia altas “mis-
turebas” para ela, que era mi-
nha cobaia na cozinha. ela me 
incentivava, dizia que estava 
ótimo e me deixava criar! en-
tão resolvi lançar meu primeiro 
livro, que conta minha história 
e que é parte da realização 
do meu sonho. Aprendi nestes 
anos todos fazendo projetos 
de alimentação saudável para 

crianças e famílias que nós so-
mos o que comemos e que não 
podemos fazer nada sozinhos! 
e também que cada um pode 
doar um pouco de tempo e ta-
lento para ajudar os outros a 
realizar seus sonhos. não pre-
cisamos competir, precisamos 
nos ajudar. cada um tem vários 
talentos e coisas que sabe fa-
zer muito bem! o legal é que 
todos somos diferentes. 

qual é o seu talento? Vocês 
podem perguntar para os seus 
amigos, seus pais, avós, tios... 

e que sonho você tem? 
como quer ajudar o mundo? e 
se a gente se ajudar? tem mui-
tas maneiras para isso!

em todas as edições do 
Joca, vou contar um pouco so-
bre outras formas de viver, ali-
mentação orgânica e sobre mi-
nha decisão de levar uma vida 

2

1
3oi, pessoal!

Vocês podem me escre-
ver sempre que quiserem! 
Meu e-mail é biel.baum@biel-
baum.com e meu site é biel-
baum.com. 

Um abraço do seu novo amigo, 
Biel Baum.

 350 a.C.
O conceito da máquina fotográfica 
surge quando o filósofo grego Aris-
tóteles identifica um método de 
observar os eclipses solares sem 
prejudicar a visão – as câmeras 
obscuras naturais e rudimentares. 

 Séc. 10
o físico e matemático árabe Alhazen traz melhorias à máquina após 
observar que quanto menor o buraco da câmera obscura, mais níti-
da a imagem fica (apesar de ter menos luz). Ele fornece a primeira 
descrição clara para a construção de uma câmera obscura.

 1839
outro francês, louis-Jacques 
Mandé daguerre, apresenta 
a primeira câmera fotográfi-
ca na Academia Francesa de 
ciência, em Paris. sua inven-
ção é chamada de daguer-
reótipo (por causa do sobre-
nome do inventor, daguerre).

 1826
A primeira fotografia de que se 
tem notícia é feita pelo francês 
Joseph nicéphore niépce, que 
usa uma placa de estanho cober-
ta com um derivado de petróleo 
fotossensível. não é ideal, pois 
demora oito horas para revelar e 
não é possível fixar a imagem.

máquina
fotogRáfica
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 1925
A revolução no mundo das máquinas fotográficas 
surge com a Leica I, a primeira câme-
ra 35 mm. o formato de alta 
qualidade e a portabilidade ins-
piram muita gente e passam a 
ser objeto de desejo de muitos 
fotógrafos pelo mundo inteiro.

 1888
george eastman funda a 
empresa kodak com uma 
proposta de marketing 
em que todos podem tirar 
fotos com a câmera tipo 
“caixão” (também chamada 
de “câmera-box”) e com o filme 
em rolos. Por US$ 25, as câmeras 
de Eastman ficam conhecidas pela simplicida-
de: basta que o usuário aperte o botão e pronto. tal 
fato é importante para a difusão das câmeras fotográ-
ficas em todo o século 20.



dicas

  Maio de 2014 | Edição 41 | Joca | 7

 copa no google
google lança no brasil mapas 
do interior de estádios e aero-
portos. o novo recurso é aces-
sado a partir do serviço de ma-
pas google maps, e os usuários 
podem ver até  o nome das 
lojas que existem nos lugares e 
sua localização.

 nasa transmite ima-
gens da terra em tem- 
po real 
quatro câmeras foram 
acopladas do lado de fora 
da estação espacial iSS 
para a captação contínua  
das imagens. veja: http://www.
ustream.tv/channel/iss-hdev
-payload
o sinal da transmissão está su-
jeito a falhas, o que pode deixar 
a tela cinza. a visibilidade tam-
bém fica prejudicada quando 
a estação está sobrevoando o 
lado escuro do planeta.

 pense bem antes de 
marcar alguém em uma foto
Se você quiser marcar alguém 
em uma foto, antes pense bem 
e tenha certeza de que essa 
pessoa não vai se incomodar 
nem vai se sentir mal com isso. 
Sempre que for marcar alguém, 
pergunte primeiro se tudo bem!
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...elefantes bebem 
o equivalente a 800 
copos d’água por dia?

voce sabia que...

...existe mais sal em 
3,8 l de água do mar 
do que em 22 kg de 
batatinhas chips?

...icebergs podem 
virar de ponta-cabeça 
enquanto derretem?

...água quente congela mais 
rápido do que água fria?

 o que voCê fARiA..  
...para diminuir a poluição 
no mundo?

 o que voCê fARiA...  
...se encontrasse um tigre no banheiro? 

 Mande sua resposta para 
joca@magiadeler.com.br. As 
melhores serão publicadas na 
próxima edição.

canal 
abeRto

João SancheS Bellini

Se eu encontrasse um tigre no banheiro, eu mostraria 
para as pessoas que há algo de errado, e que isso pode 
ter relação com a extinção.

fernanda zamBini

Olharia para o espelho e me beliscaria, porque com 
certeza iria pensar que era um sonho. 

ian fleiSchhauer
Eu sairia correndo porque ele é um animal carnívoro.

“não gosto de mim, me acho gorda e não gosto do 
meu cabelo. sinto que as pessoas estão sempre me 
olhando e me julgando. nunca me sinto à vontade.”  
– celeste, 13 anos.

Próxima pergunta: “Meus pais sempre me obrigam 
a comer várias frutas e legumes por dia, além de carne 
e peixe – ou seja, sempre me obrigam a comer de forma 
equilibrada, dizem. Mas não suporto! gosto mesmo é de 
macarrão, ketchup e batata frita. Por que não posso de 
vez em quando comer do que realmente gosto?” 
– caio Vidotto, 13 anos.

resposta da terapeuta Sandra Colombo*:

“querida celeste! entendo como é difícil se sentir olhada 
e criticada! na adolescência é muito comum sentir isso, uma 
sensação de que todo mundo está bem e a gente é diferente!

se você quer mudar alguma coisa de seu corpo, como 
emagrecer um pouco, ou mudar o cabelo, peça ajuda para 
algum adulto que você acha que pode entender seu mal-es-
tar. lembre-se de que você pode conseguir mudar o que está 
lhe incomodando e ficar mais contente, mas é preciso ter um 
pouco de força e opinião. saiba que às vezes a gente pode 
ser muito exigente com nossa própria aparência e nos criti-
car mais do que devemos.

será que sua situação não é uma mistura de tudo isso: é 
preciso mudar alguma coisa, mas você também está sendo 
muito exigente?”

*sandra colombo - terapeuta familiar e sócia-fundadora do institu-
to sistemas humanos (sistemashumanos.org).

envie suas perguntas e respostas para: joca@magiadeler.com.br

 Não se importe com o que os outros pensam, o importante 
é ser feliz e estar perto de quem gosta de você.
- Danielle de Almeida

 Você não precisa se “espelhar” em outras pessoas. Sinta-
se autoconfiante e comece a ter uma alimentação saudável e 
a fazer exercícios físicos. Faça um desafio para você mesma: 
escreva em um papel que você estará magra dentro de um 
prazo estabelecido por você, mostre esse papel para suas 
amigas, tire uma cópia dele e coloque no seu quarto. Isso a 
motivará cada vez mais.
- João Sanches Bellini

carol medeiroS

imagem do mapa para a 
copa no google maps
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caRRos que se limpam 
sozinhos

nasa apResenta novo tRaJe espacial

com o google glass, seRá possível 
pagaR contas em seRviço on-LinE

a menoR impRessoRa 3d 
cabe no bolso da camisa

Já imaginou se o seu 
carro não sujasse ou 

até mesmo se limpasse so-
zinho depois de ficar sujo? A 
nissan lançou recentemente 
um carro com uma pintura 

que não suja. com o nome 
de hidrofóbica, a tinta do 
veículo não permite nenhum 
tipo de aderência de resí-
duos que causam sujeira, 
como poeira e água.

A nasa, a agência 
espacial americana, 

apresentou um novo modelo 
de traje espacial, z-2, que ser-
virá de diretriz para as roupas 
dos astronautas que farão a 
primeira viagem a Marte.

A roupa especial tem pe-
quenos remendos que emi-

Você, provavelmente, 
ainda não tem contas 

a pagar, como escola, compra 
de comida e material escolar. 
Mas imagine que quando tiver 
a idade e obrigação de pagar 
contas, poderá fazê-lo pelo 
google glass!

A facilidade ainda não tem 
data de estreia, mas usuários 
utilizariam comandos de voz 
para pagar.

A liX, que tem o tama-
nho de uma caneta, é 

capaz de fazer desenhos em 
três dimensões. o funciona-
mento da caneta liX é apa-
rentemente simples. Basta 

tem luz. Além disso, usa uma 
costura luminescente que 
pode ser personalizada para 
identificar o usuário. A Nasa 
espera construir o z-2 até 
novembro deste ano. o traje 
é apenas um protótipo e só 
será usado para testes, não  
para viagens.

no momento, apenas usu- 
ários do glass cadastrados 
na rede corporativa do goo-
gle podem utilizar o recurso, 
falando: “O.k., Glass, send 
money” (o.k., glass, envie 
dinheiro, em tradução li-
vre). os desenvolvedores do 
google glass e ainda estão 
aprimorando sistemas de 
segurança, como um detec-
tor de usuário e uma trava 
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que impede outra pessoa de 
ver a imagem na telinha do 
glass. com a trava, seria pos-
sível evitar que uma pessoa 
usasse os óculos para fazer 
compras sem consentimento  
do dono.

o google glass ainda não 
tem previsão de venda para 
os consumidores no Brasil. Por 
enquanto, está à venda só nos 
estados Unidos.

 Chromecast chega ao Brasil. o que é?
O Chromecast chega ao Brasil no fim do mês, quase um ano após ter 
sido lançado nos estados unidos, e custando algo em torno de r$ 199, 
enquanto nos eua o aparelho sai por uS$ 35 (cerca de r$ 78). o equi-
pamento transmite conteúdo de smartphones, laptops e tablets para 
a TV sem precisar de fios. Com tamanho aproximado de um pen drive, 
o chromecast é conectado ao televisor pela saída hdmi.

conectá-la a um notebook ou 
computador usando uma por-
ta USB. O filamento que serve 
como “tinta” é um material 
plástico que, quando derreti-
do, torna-se moldável.

modelo Z-1, de 2012 representações em 3d do modelo Z-2 de corpo inteirorepresentação em 3d da costura luminescente personalizada

dispositivo do google glass google glass em uso

dispositivo
do chromecast

trecho do vídeo de promoção 
da impressora lix

comparação entre 
o carro com e sem a 
pintura, realizada no 
vídeo de promoção 
da nissan
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gaRoto cRia pRogRama antibullying 
paRa aJudaR o iRmão

no bRasil:
ex

em
pl

os
 n

o 
bR

as
il:

em 2011, após ver o 
irmão menor se tor-

nar vítima de bullying, o es-
tudante americano Matthew 
kaplan, de 17 anos, criou 
um programa chamado Be 
o.n.e Project (em tradução 
livre, significa estar aberto 
a novas experiências). são 
jogos interativos, atividades 

A Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência (Abrapia) suge-
re as seguintes atitudes para um ambiente saudável na escola:

 conversar com os alunos e escutar atentamente reclamações ou sugestões;

 estimular os estudantes a informar os casos;

 reconhecer e valorizar as atitudes da garotada no combate ao problema;

 criar com os estudantes regras de disciplina para a classe em coerência com o regimento escolar;

 estimular lideranças positivas entre os alunos, prevenindo futuros casos;

 Interferir diretamente nos grupos, o quanto antes, para quebrar a dinâmica do bullying.

e discussões que promovem 
a empatia e o respeito mútuo. 
inicialmente, o programa era 
voltado apenas para alunos 
da quinta à oitava série de sua 
escola, em Phoenix, no Arizo-
na, mas quando ele percebeu 
que havia uma falta de pro-
gramas antibullying, se deu 
conta de que poderia atingir 

mais pessoas. Matthew es-
pera levar o programa para 
outras escolas de todo o Arizo-
na. desde então, o programa 
dele, que enfatiza a influência 
positiva dos mais velhos, já 
teve a participação de mais 
de mil alunos em três estados 
americanos.

Veja mais no site: thebeo-
neproject.org
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matthew Kaplan 
em entrevista

“A escola não deve ser apenas um local de en-
sino formal, mas também de formação cidadã, de 
direitos e deveres, amizade, cooperação e solidarie-
dade. Agir contra o bullying é uma forma barata e 
eficiente de diminuir a violência na sociedade”, diz o 
fundador da Associação Brasileira Multiprofissional 
de Proteção à Infância e à Adolescência (Abrapia).

“quem sofre com o bullying é aquele aluno 
perseguido, humilhado, intimidado. A emoção 
da raiva é comum a todos os seres humanos. 
Saber identificar e manejar essa emoção, para 
não fazer mal a você nem ao outro, precisa ser 
aprendido”, afirma Adriana Fóz, coordenadora 
do Projeto cuca legal.
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Oceans Seven 

é uma competição em águas abertas que consiste na traves-
sia a nado de sete canais naturais: 1) o canal de são Jorge, 
entre a irlanda e a escócia (33,7 km); 2) o estreito de cook, 
na Nova Zelândia; 3) o Canal Moloka’i, entre as ilhas de O’ahu 
e Moloka’i, no Havaí (43 km); 4) o Canal da Mancha, entre 
grã-Bretanha e França; 5) o canal de catalina, em los Ange-
les, nos estados Unidos (33,7 km); 6) o estreito de tsugaru, 
entre honshu e hokkaido, no Japão (19,5 km); 7) o estreito 
de Gibraltar, entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. 

golfinhos pRotegem 
nadadoR dos tubaRões

slogans dos ônibus das seleções

O britânico Adam Wal-
ker tem uma “missão” 

nos mares do planeta: ele tem 
que completar o oceans se-
ven (desafio dos sete mares, 
em tradução livre), um grupo 
de sete travessias de longa 
distância a nado que só foi 
realizado até agora por ape-
nas uma pessoa.

enquanto nadava no es-
treito de cook, na nova ze-
lândia, Walker percebeu um 
grande tubarão-branco ron-
dando perto dele. Um grupo 

de dez golfinhos se aproximou 
e começou a nadar ao redor 
de walker, protegendo-o. se-
gundo o britânico, os golfinhos 
ficaram ao seu lado por cerca 
de uma hora, até o tubarão de-
saparecer.

com o oceans seven, 
Adam walker tenta levantar 
fundos para uma entidade 
que luta pela preservação das 
baleias e dos golfinhos. Parece 
que eles tentaram retribuir um 
pouco a boa ação do nadador 
britânico...

As frases estarão escritas no idioma de cada país e em inglês. o tema está estampado nas 
laterais do ônibus. Veja abaixo alguns slogans:

A Fifa divulgou os slogans que estarão nos ônibus que vão conduzir as 
seleções durante a Copa do Mundo de 2014

 bRasil
Preparem-se, o hexa está chegando!

 aRgentina
Não somos um time, somos um país.

 suíça
Estação final: 13/7/2014 – Maracanã.

 colômbia
Aqui não viaja só uma equipe, viaja todo um país.

 holanda
Homens de verdade vestem laranja.

 alemanha
Um país, um time, um sonho.

 fRança
A palavra “impossível” não existe em francês.

 gana
As “Estrelas Negras” chegaram para iluminar o Brasil.

 aRgÉlia
Guerreiros do deserto no Brasil.

 gRÉcia
Os heróis jogam como os gregos.

adam Walker

marca do 
ocean 
Walker

adam Walker, durante 
nado no mar
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lista de convocados 
da seleção bRasileiRa

goleiro

zAgUeiro

lAterAl-direito

VolAnte

AtAcAnte

goleiro

zAgUeiro

lAterAl-esqUerdo

VolAnte

AtAcAnte

goleiro

zAgUeiro

lAterAl-esqUerdo

VolAnte MeiA

AtAcAnteAtAcAnte

zAgUeiro

lAterAl-direito

VolAnte

VolAnte MeiA

técnicoAtAcAnte

coleção | futebol

20ª participação
Histórico: vencedora
em 1958, 1962, 
1970, 1994, 2002
Classificação Fifa: 
4ª (em 8/5)

Uniforme oficial Segundo uniforme

coleção
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 Oi, nós fomos os 
repórteres desta edição. Seja 
um repórter você também!  
Mande ideias e sugestões 
para joca@magiadeler.
com.br, e nós o ajudaremos 
a fazer a próxima entrevista.

fomoS viSitar a gráfica do estAdo de s. PAulo, que, aLém De imprimir um DOs perióDiCOs De maiOr CirCuLaçãO DO BrasiL e mais OuTrOs 60 
jornaiS e tabloideS de terceiroS, imprime o JoCA. percorremoS todoS oS proceSSoS peloS quaiS o jornal paSSa, da impreSSão até chegar 
àS bancaS. ficamoS deSlumbradoS. não imaginávamoS nada igual em tamanho e trabalho que dá! dá até pena de jogar o jornal fora!

visita à gRáfica do JoRnal Joca

 enormes máquinas que 
imprimem
tom: são as chamadas tor-
res de impressão. cada tor-
re consegue imprimir oito 
páginas de um jornal. este 
parque gráfico tem 12 tor-
res gigantes, e a capacidade 
máxima desta gráfica é de 
75 mil jornais impressos por 
hora! é muito jornal!

vittorio, luca e tom, de 10 anos

as cores vêm por grandes tubos 
para a máquina de impressão

tanques de tinta e tubulação que 
leva a tinta até as máquinas de 
impressão – são usadas aqui, 
aproximadamente, 36 toneladas 
de tinta por mês

diretora-executiva stéPhAnie hABrich editora-chefe MArinA liMA PAsserini (MtB 28088) diretor de arte nAtAn 
Brecht aSSiStenteS de arte sAMUel crUz, tAtiAne nAkAsone magia de ler ANDREA D’ELIA, BRUNNA SOUZA, ELISABEtE 
AUgUstA, JAqUeline PrAtes imagenS thinkstock, AFP iluStração e logo lAUrent cArdon reviSão, redação e 
checagem lUciAnA MAriA sAnches Sac magia de ler tel.: (11) 2129-6455, e-MAil: contAto@MAgiAdeler.coM.Br  
blog JoCA JornAlJocA.coM.Br aSSinaturaS www.loJAMAgiAdeler.coM.Br

JOcA é UMA PUBlicAção dA editorA MAgiA de ler. 

 

APoio

‘
leia tambem

 o que mais nos impres-
sionou na visita ao parque 
gráfico: 
luca: os imensos rolos de 
papel. 90% do papel que 
eles usam é canadense e 
chega de navio ao Brasil. 
os rolos são estocados por 
dois meses e preenchem um 
enorme galpão. cada bobina 
de papel pesa 1 tonelada. 
Nesta gráfica são usadas, 
aproximadamente, 100 bo-
binas por dia, ou seja, 100 
toneladas de papel!

As páginas do jornal são 
coloridas por sobreposição 
dessas quatro cores. A por-
centagem de cada pigmento 
na mesma figura a ser colo-
rida vai resultar na cor dese-
jada. Por exemplo, a sobre-
posição do amarelo e ciano 
resulta na cor verde.

 o processo de impressão: 
Vittorio: placas de alumínio 
são impressas com cada pá-
gina do jornal e servirão de 
“forma” para a impressão 
do jornal. cada página tem 
quatro placas de alumínio, 
em preto e nas três cores 
primárias: magenta (um tom 
avermelhado), ciano (um 
tom azulado) e amarelo.

as empilhadeiras levam 
os rolos de papel para as 

respectivas máquinas, que 
preparam o material para 

a impressão do jornal
esperando a placa de 

alumínio ser impressa

Assim que o jornal é impresso, 
percorre uma esteira de trans-
porte para ser dobrado, empa-
cotado e distribuído. 

os primeiros jornais impres-
sos são analisados minucio-
samente para ver se não fo-
ram impressos desfocados. 

depois disso, o jornal vai 
direto para os caminhões e 
viaja do parque gráfico dire-
tamente para as bancas e 
casas dos assinantes!

gostaríamos de agrade-
cer carlos coelho, Franco 
Battaglini e José carlos 
Feitosa, da gráfica do 
Estadão, que tornaram 
nossa visita possível!


