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49%
dos brasileiros dizem que escovam 
os dentes três vezes por dia, após 
as refeições. Na França e em outros 
países como Austrália e Inglaterra, 
é comum escovar os dentes apenas 
duas vezes ao dia: ao acordar e antes 
de dormir. Cerca de 42% das crianças 
americanas de até 5 anos escovam os 
dentes apenas uma vez por dia.

Preço de ovo triplica 
nos EUA
>>pág.5 

China vai investir mais de
R$ 160 bilhões no Brasil 
>>pág. 2 

12 de junho: Dia dos Namorados. No Brasil, a data 
foi escolhida por comerciantes paulistas, em 1953, 
por ser véspera de 13 de junho, dia de Santo Antô-
nio, protetor dos apaixonados. A Europa e América 
do Norte comemoram em 14 de fevereiro, dia de 
São Valentim, que viveu em Roma no século 3 e ca-
sava escondido jovens amantes.

4 de junho: o Dia Mundial das 
Crianças Vítimas de Agressão, 
criado pela ONU, em 1982, é 
uma data para refletir sobre o 
assunto, e não para comemorar.

>> pág. 4

Copa 
América 2015Datas 

importantes

Fonte: Colgate e MetLife
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são Paulo bate recorDe De 
8 milhões De veículos

A capital paulista já tem 
8 milhões de veículos. 

todos os dias, cerca de 720 no-
vos carros, motos, ônibus e ca-
minhões são emplacados. A 
frota de veículos cresce mais 
rápido que a estrutura viária: 
em dez anos, a frota aumentou 
92%, e a extensão das ruas su-
biu apenas 16%. São Paulo tem 
17 mil quilômetros de ruas, que 
estão quase sempre congestio-
nadas, o que torna ainda mais 
importante o investimento no 
transporte público. Em 2011, a 
capital tinha 7 milhões de car-
ros, ou seja, um para cada 2,19 
habitantes. Para os especialis-
tas em trânsito, algumas das 
soluções são construir corre-
dores de ônibus, novas linhas 
de metrô e ciclovias. 

Preencha abaixo as 
letras para descobrir 
qual a cidade do mundo 
que tem o pior trânsito!

O primeiro-ministro chinês, Li ke-
qiang, chegou ao Brasil cheio de 

dinheiro e com muita vontade de investir 
no país. Em reunião com a presidente Dil-
ma Rousseff, ele prometeu investir mais de  
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china vai investir mais
De r$ 160 bilhões no brasil

-) O país asiático pro-
meteu voltar a comprar 
carne bovina brasileira 
e soja.

R$ 160 bilhões (US$ 53,3 bilhões) na cons-
trução de ferrovias, aeroportos e portos e 
em energia.  A China é o principal parceiro 
comercial do Brasil. Em 2014, o país vendeu 
para os chineses cerca de R$ 130 bilhões 

1980 - 1.604.135
1991 - 3.614.769
2000 - 5.128.234
2010 - 6.954.750
2015 – 8 milhões
 

Carros em São Paulo 
por ano

Fonte: Prefeitura de São Paulo, Detran, Departamento Nacional de trânsito (Denatran), Ins- 
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ANtP (Associação Nacional de transportes 
Públicos), tomtom GPS, terra e Folha de S.Paulo

curiosiDaDes
Por ano, os motoristas passam, em média, oito dias da vida em 
congestionamentos nas maiores cidades do mundo. 

Em 1904, existiam, aproximadamente, 55 mil veículos; hoje, há  800 
milhões. (veja gráfico abaixo) 

Na China, moradores de algumas cidades têm que ser sorteados 
para poder comprar um carro.

O trânsito em Moscou é caótico, mas o metrô russo é o mais pon-
tual, rápido e bonito do mundo. transporta quase 10 milhões de 
pessoas por dia, em 182 estações, que têm até obras de arte.

“Em cinco ou seis anos, a cidade vai entu-
pir, e não adianta gastar milhões em ruas e 
avenidas, porque elas vão lotar.”  – Eduar-
do Vasconcellos, engenheiro e sociólogo, 
coordenador da pesquisa do Detran 

“As melhorias trazidas pelo metrô ou cor-
redor de ônibus são para sempre.” – Carlos 
Alberto Bandeira Guimarães, professor 
da área de transportes da Unicamp

Veja opiniões:

em produtos como soja e minério de fer-
ro. O dinheiro chinês chegou no momen-
to em que o Brasil precisa, ao mesmo 
tempo, investir no país e economizar nos 
gastos.

negócios Da china

transPorte energia PainÉis comunicaÇão

-) Construção da primeira 
fábrica de painéis solares, 
que captam a energia ge-
rada pelo sol.

-) transcontinental: ferrovia 
que irá ligar o Oceano Atlânti-
co, a partir do Rio de Janeiro, 
ao Oceano Pacífico, no Peru. 
 -) Compra de 14 navios de 400 
mil toneladas e 40 aviões da 
Embraer.

-) Construção de 11 parques 
eólicos para gerar energia pe-
lo vento.
-) Implantação da hidrelétri-
ca de São Luiz do tapajós, na 
Amazônia. 
-) Investimentos em projetos 
da Petrobras.

-) Pesquisa e produção 
conjuntas de satélite de 
comunicação.

“Não dá para colocar mais de 1 milhão de 
veículos ao mesmo tempo nas ruas de São 
Paulo. Lota. Deixar o ônibus andar e criar 
faixas exclusivas para ele é uma das medi-
das urgentes para melhorar o trânsito.”  – 
Horácio Figueira, consultor em engenha-
ria de transporte

alimentaÇão

veja no Portal

O problema de poluição já existia por 
volta de 1800, quando os cavalos eram 
usados para transporte, mas poluíam 
as ruas com muito cocô. Em 1894, foi 
estimado que Londres poderia ser 
soterrada por 3 metros de cocô de cavalo!

carros no munDo

Outros países:  
526 milhões

Brasil:
24 milhões

EUA:
250 milhões

total: 800 milhões

1. Eu em inglês.
2. Letra mais frequente na palavra 
“sucesso”.
3. Primeira letra do marido da 
vaca.
4. Última letra da esposa do leão.
5. Primeira letra do terceiro mês 
do ano.
6. Segunda letra do alfabeto.
7. Primeira letra da fruta que se 
usa para fazer vinho.  
8. Primeira letra do único satélite 
natural da Terra. 
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R: Istambul. É a maior cidade da 
turquia. Istambul é a única cidade do 
mundo que fica em dois continentes: 
Europa e Ásia.
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DiCas

Museus grátis no Rio

Dengue, zika ou chikungunya?

Para comemorar os 450 
anos da capital fluminen-
se, mais de 40 museus do 
Rio de Janeiro terão en-
trada gratuita até o fim do 
ano. Para divulgar as ex-
posições, será distribuído 
pela cidade o Passaporte 
dos Museus Cariocas, um 
caderno de bolso com o 
nome dos museus e as da-
tas em que cada um irá 
abrir gratuitamente.

App ensina que música clás-
sica é legal

O aplicativo Clássicos Ani-
mados foi criado pela Or-
questra Sinfônica Brasi-
leira (OSB) e mostra como 
funciona uma orquestra 
sinfônica, além de apre-
sentar a música do con-
certo de forma divertida e 
interativa. As quatro famí-
lias de instrumentos que 
compõem um conjunto 
sinfônico – cordas, madei-
ras, metais e percussão – 
são explicadas como se 
os instrumentos falassem 
com as crianças, que ain-
da podem escutar o som 
de cada um gravado por 
músicos da OSB.
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O Brasil vive uma epidemia de dengue e já teve mais de 745 mil casos em 2015, porém esta 
não é a única doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A chikungunya e zika tam-

bém são transmitidas pelo mesmo mosquito e, apesar de diferentes, têm sintomas semelhantes. 
Veja quais são:

Transmissão: picada do mosquito Aedes aegypti.
Sintomas: fraqueza, coceira, febre alta (de dois a sete dias), dor de cabeça, dor nos olhos e no corpo. Po-
de haver sangramentos (nariz, gengivas), vômitos, sonolência. Em casos extremos, pode matar. 
Tratamento: não existem remédios, mas se recomenda repouso, ingerir muito líquido e procurar aten-
dimento médico.

Dengue

Transmissão: picada do mosquito Aedes aegypti (em áreas urbanas) e Aedes albopictus (em áreas rurais).
Sintomas: dor intensa nas articulações de pés e mãos, febre repentina acima de 39 graus, dor de cabeça, 
nos músculos e manchas vermelhas na pele. Mortes são raras.
Tratamento: repouso e muito líquido. Não é recomendado tomar remédios com ácido acetilsalicílico 
(AAS, Aspirina), pois há risco de hemorragia.

chikungunya

Transmissão: picada do mosquito Aedes aegypti, do Aedes albopictus e de outros Aedes.
Sintomas: não é tão forte quanto dengue ou chikungunya. Dá febre, dores e manchas no corpo, além de 
diarreia e conjuntivite.
Tratamento: repouso, ingestão de líquidos e remédios que aliviem os sintomas e que não contenham AAS. 

arcos olímPicos 
são inauguraDos
no rio De Janeiro

zika

O maior símbolo dos Jogos Olímpicos, os cinco ar-
cos coloridos que representam a união dos continen-

tes, foi inaugurado no Parque Madureira, no Rio de Janei-
ro. A estrutura de 4 toneladas, 25 metros de comprimento 
e 12 metros de altura foi doada pela Inglaterra e estava em  
Newcastle. O Parque Madureira terá um telão para o público 
acompanhar gratuitamente a Olimpíada de 2016.

aulas anti-bullying
Uma pesquisa feita pe-
lo Ministério da Saúde e 

pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) reve-
lou que o bullying aumentou nas 
escolas e que 20% dos alunos já 
fizeram algo contra os colegas. 
Bullying e falta de solidariedade 
com amigos são violações dos 
direitos humanos que aconte-
cem dentro e fora da escola. Pa-

escola encontra carta 
escrita Por einstein

Uma carta escrita há quase 65 
anos pelo físico alemão Albert 

Einstein (1879-1955) foi encontrada no 
cofre do Colégio Anchieta, em Porto 
Alegre. O documento, escrito em 1951, 
foi assinado à mão pelo cientista e tem 
uma mensagem aos alunos: “Quem 
conheceu a alegria da compreensão 
conquistou um amigo infalível para a 
vida. O pensar é para o homem o que 
é voar para os pássaros. Não toma co-
mo exemplo a galinha, quando podes 
ser uma cotovia. “Além da mensagem, 
foi encontrada uma foto assinada pelo 
cientista. Para verificar se a carta é au-
têntica, o Instituto Oswaldo Cruz for-
neceu uma assinatura de quando Eins-
tein esteve no Brasil, em 1925.

DePoimentos

“Bullying é desrespeitar o colega com frequência. 
Não gosto disso. Não podemos fazer com os ou-
tros o que não queremos que façam com a gente.” 
Noah H. - 30 ano, Lourenço Castanho 
“Bullying  não é legal! As pessoas ficam muito chateadas! Eu nunca vou 
fazer com os outros.” Pedro Henrique C. - 30  ano, Lourenço Castanho

51% dos estudantes disseram que não sabem os motivos que fizeram 
com que eles praticassem bullying. O restante afirmou que o fez por 
causa da aparência do corpo, do rosto, da raça ou da cor do aluno, en-
tre outros motivos.

ra aprender sobre essas ques-
tões, a Prefeitura de São Paulo 
lançou o projeto “Respeitar É 
Preciso”, uma coleção de cin-
co livros escritos por 650 edu-
cadores da rede municipal que 
trazem temas como respeito e 
humilhação, direito, igualdade 
e discriminação. Os livros serão 
usados por alunos das escolas 
municipais em 2016.

1

2

1. O supergênio Albert 
Einstein 2. Carta 
encontrada na escola
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ciDaDe histórica 
PoDe ser DestruíDa

A Ásia inteira está com 
altas temperaturas, mas, 

na Índia, onde os termômetros 
chegaram a marcar 47 graus, a 
onda de calor já matou cerca de 
2.200 pessoas. 

No México, o tornado mais for-
te dos últimos cem anos matou 
14 pessoas e feriu mais de 250.  
 
No Equador, o vulcão wolf en-
trou em erupção nas Ilhas 
Galápagos, depois de 33 anos. 
A região não é habitada por hu-
manos, mas tem iguanas rosa-
das únicas no mundo.

Fenômenos naturais 
no munDo

itália: Desconto Para quem aDotar animais
Para diminuir o núme-
ro de cachorros e gatos 

nas ruas, algumas cidade da Itá-
lia estão dando um desconto de 
até 50% no imposto do lixo para 
quem adotá-los. O incentivo du-
ra três anos e, para evitar frau-
des, a prefeitura fiscaliza a casa 
e o animal duas vezes por ano, 
para verificar que está sendo 
bem tratado.

“Não é só desconto que é importante, tem que tratar 
bem os animais. ter certeza de que os novos donos 
tratarão bem os animais. É preciso fazer um controle 
depois da adoção também.”

“O governo também tem que fornecer todas as vaci-
nas antes da adoção.”

A FAO Schwarz, loja de brinquedos mais antiga dos 
Estados Unidos, vai fechar as portas na Quinta Ave-

nida, em Nova York, por causa do alto valor do aluguel. A 
loja é muito popular entre os turistas e lá já foram grava-
dos muitos filmes como Quero Ser Grande (1988), com tom 
hanks. A FAO Schwarz foi fundada em 1862, em Baltimore.

traDicional loJa De 
brinqueDos Fecha em ny

A cidade síria de Palmira, que tem mo-
numentos arqueológicos de mais de 2 

mil anos e foi declarada Patrimônio da huma-
nidade pela Unesco, corre o risco de ser des-
truída pelo grupo extremista Estado Islâmi-
co (EI), que usa violência para dominar o país. 
Após oito dias de combates, o EI anunciou no 
twitter a conquista da cidade, dizendo que o 
Exército e a população síria fugiram, deixando 
muitos mortos. Com Palmira, o EI já conquis-
tou metade do país sírio. A ocupação da cida-
de histórica, fundada há 4 mil anos, que tem 
templos, castelos, colunas, arcos gigantescos 
e tumbas (com mais de 2 mil anos), provoca 

grande temor no mundo. Palmira tem monu-
mentos valiosos, que vinham sendo visitados 
por 150 mil turistas por ano, antes da guerra.
“[Palmira] É o local do nascimento da civi-
lização e pertence a toda a humanidade”, 
alerta a Unesco. O conflito sírio começou 
em março de 2011, com manifestações pací-
ficas contra o regime do presidente Bashar  
al-Assad, e se converteu posteriormente em 
uma complexa guerra civil, com a interven-
ção de grupos jihadistas, da Al-Qaeda e do EI, 
principalmente. Mais de 220 mil pessoas mor-
reram na guerra na Síria, enquanto milhares 
foram obrigados a fugir.

Patrimônio da Humanidade: nome dado pela Unesco (Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) 
aos locais que devem ser protegidos, pois são valiosos para todo o 
mundo. há 754 patrimônios no planeta, e o Brasil guarda 17 deles.

Estado Islâmico: surgiu no Iraque a partir do grupo terrorista Al-
Qaeda. É o grupo mais radical do mundo e quer tomar o poder na 
Síria e no Iraque, usando muita violência. Recrutou 6 mil comba-
tentes no Iraque e 7 mil na Síria. 

Jihadistas: promovem a jihad, ou guerra santa, um conflito origi-
nado pela diferença de ideologia religiosa.

oPinião Dos alunos Do 3º ano c 
colÉgio Pio Xii

veja no Portal
Veja mais  no

jornaljoca.com.br

Galápagos
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O papa Francisco costuma ligar para quem envia cartas pa-
ra o Vaticano. O italiano Franco Rabuffi recebeu três tele-
fonemas do próprio papa, que queria conversar com ele 
sobre a doença de Rabuffi. Por acreditar que era um tro-
te, ele desligou o telefone duas vezes na cara do pontífice. 
Somente na terceira vez, ouviu o papa falando. No dia se-
guinte, Rabuffi foi à missa na Praça São Pedro, no Vatica-
no, e se desculpou pessoalmente por não ter acreditado 
na ligação.

 Italiano desliga telefone na cara do papa

Está difícil achar ovo 
nos Estados Unidos, e 

o preço disparou por causa da 
epidemia de gripe aviária que 
se espalhou pelo país. Forne-
cedores de aves foram obri-
gados a abater 39 milhões de 
animais. O preço da dúzia de 
ovos triplicou e passou de cer-

eleFantes e rinocerontes ainDa são caÇaDos

humanos têm atenÇão mais 
curta Do que os PeiXinhos DouraDos

A polícia de Moçambique, na 
África, apreendeu 340 presas de 

marfim que foram retiradas de 170 ele-
fantes (mais de 1,5 tonelada de marfim) 
e 65 chifres de rinocerontes (124 quilos), 
que foram abatidos de forma ilegal. As 
peças estavam na casa de um cidadão 
chinês. Em Moçambique, muitos caça-
dores matam esses animais para ven-
der os chifres e o marfim para o mer-
cado asiático, onde o material é consi-
derado medicinal. No ano passado, a 
África do Sul, onde há mais de 80% dos 
rinocerontes do mundo, contabilizou 
um recorde de 1.215 animais mortos 
por caçadores, muitos deles do Parque 
Nacional kruger, na fronteira com Mo-
çambique. A venda de marfim de ele-
fantes e chifre de rinocerontes é proibi-
da em quase todo o mundo para salvar 
os animais da extinção.

maluquiCEs

itália: Desconto Para quem aDotar animais

Cientistas da Microsoft descobriram que os humanos estão menos atentos do que os peixinhos dourados. A empresa 
constatou que os peixes prestam atenção por nove segundos, enquanto os humanos ficam atentos por apenas oito se-

gundos. Os estudiosos acreditam que nossa concentração, que, em 2000, era de 12 segundos, está sendo reduzida por causa de 
celulares, tablets e mídias digitais. Quem usa várias telas ao mesmo tempo – consulta o celular enquanto assiste à tV, por exem-
plo – tem mais dificuldade de se concentrar e receber a informação.

Disney comemora 60 anos
 Para comemo-

rar o 60º aniver-
sário, a Disneylândia, na 
Califórnia, deixou as por-
tas abertas por 24 horas. 
O parque foi inaugura-
do em 1955, mais de uma 
década antes da Disney 
world, na Flórida, aberta 
em 1971.

Em tóquio, 30 minutos brincando com 
um cachorro custa R$ 25, ou 950 ie-
nes. Passear uma hora com um cão, 
sai por R$ 100. Uma empresa cria-
da pelo japonês Yukiko tsuchiya ofe-
rece aluguel de cães para japoneses 
que não podem ter cachorros em seus 
microapartamentos. 

 Aluguel de cachorro

ca de R$ 2 para algo em torno 
de R$ 6. Muitos produtos usam 
ovos: pão, macarrão, bolo, bis-
coito e até vacinas contra sa-
rampo, gripe e caxumba. Nos 
restaurantes, os cardápios já 
foram modificados. Em 2015, 
os americanos vão gastar mais 
de R$ 25 bilhões só com ovos.

surto De griPe aviária Faz PreÇo 
Do ovo triPlicar nos eua

Animais mortos
por caçadores
por ano** 25.000 1.000

 População estimada População estimada

25.000
500.000

Fonte: WWF

Utilizaçao~
Marfim Chifre

animais ameaÇaDos De eXtinÇão

* Estimativas e médias

o que É 
venDiDo no 
mercaDo 
negro?

Elefante africano
Rinoceronte africano

O maior comprador 
de marfim é a China

Objetos de arteMedicamentosJoias
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loJa tira categoria “Para meninas” e “Para meninos” Da seÇão De brinqueDos

Fim De brinqueDos Para meninos 
e meninas. você concorDa?
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Concordamos, pois não existe diferença. Seja menino ou 
menina, todos têm que brincar do que gostam.
Alunos do grupo Os Originais - 5o ano, EE Alfredo Paulino
 

Na nossa opinião, não deve haver separação entre brin-
quedos de meninos e de meninas. 
Alunos do grupo Os Paçocas - 5o ano, EE Alfredo Paulino

Nós achamos que é certo juntar os brinquedos e não sepa-
rar por categoria de menino e menina, pois se os brinquedos 
continuarem a ser separados, a discriminação não vai acabar. 
Se, por exemplo, um menino comprar um brinquedo de meni-
na, será zoado.
Alunos do grupo Joca Júnior - 5o ano, EE Alfredo Paulino

DEPOimEntOsA Amazon.com, uma das maiores lojas virtuais 
do mundo, removeu as seções “brinquedos de 

meninas” e “brinquedos de meninos” de seus websi-
tes. Os botões não existem mais e, a partir de agora, 
os consumidores só podem procurar brinquedos pela 
idade da criança ou pelo tipo: bonecos, fantasias, jo-
gos etc. A ideia foi comemorada por educadores, que 
acham bom que as crianças possam escolher os brin-
quedos de que gostam, independentemente do gê-
nero. Outras lojas também adotaram essa postura.  
Em 2014, a inglesa Maggie Cole, de 7 anos, postou uma 
foto no twitter com cara de brava, apontando para um 
de seus brinquedos favoritos, que tinha o selo indican-
do “para meninos”.  A foto tirada na loja tesco, em Dor-
set, rodou o mundo pelas redes sociais. A marca, en-
tão, pediu desculpas e retirou todos os adesivos dos 
brinquedos.

Na Europa, as pessoas não diferen-
ciam roupa para usar de dia de rou-
pa para usar à noite. É uma roupa pa-

ra tudo.

1600 A nobreza começa a usar camisas de lã, com mangas 
compridas que vão do pescoço aos pés, para cobrir tu-
do. homens e mulheres usam as mesmas peças. São 
mais confortáveis do que as roupas, mas não são muito 
bonitas como os modelos da atualidade. Por influência 

inglesa, o uso logo se espalha por outros continentes.

1700

1900
Surgem tecidos, padrões e mode-
lagens que deixam os pijamas mais 
bonitos e confortáveis. há pijamas 

de algodão, seda e flanela.
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a história...
...Do PiJama

A palavra pijama vem da língua hindu, em que se fala pajama, que significa “roupa para as pernas”. É que, antes, as pessoas dormiam 
só com uma peça na parte de cima do corpo. O pijama é uma roupa confortável, ideal para descansar, mas nem sempre foi assim.

No século 18, surge o négligée, uma espécie de babydoll 
só para mulheres, feito com tecidos finos como a seda. Es-
sa roupa é usada em casa à noite, para relaxar. Os homens 
começam a usar camisolas em duas peças, mais parecidas 

com os pijamas de hoje.

Fim DO séCulO 18

A variedade de pijamas é tanta que mui-
ta gente usa algumas peças durante o dia, 
como acessório de moda para compor o 
estilo pessoal. Na China, é comum encon-

trar adultos usando pijama em público.

2000
2010

A indústria começa a fabricar pija-
mas com tecidos tecnológicos com 
estampas fosforescentes e 3D, que 
acompanham óculos para enxergar 

o efeito nos desenhos.
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...Ouvem mais do que os cães?

vOCê saBia quE Os gatOs...

Mande sua resposta para 
joca@magiadeler.com.br 

que ela será publicada nas  
próximas edições.

canal 
aberto

“Eu não toco nenhum instrumento e, às vezes, sinto-
me constrangida, pois minhas amigas contam o que 

elas tocam e eu não posso dizer nada. Preciso de ajuda 
urgente!”
- Catarina M., 50 ano, Colégio Pentágono Morumbi

se você pudesse...

 A gente aumentaria a quantidade de água doce e o nú-
mero de plantas. 
Alunos do grupo Os Originais - 5o ano, EE Alfredo Paulino

 A gente aumentaria a quantidade de água doce no mun-
do.
Alunos do grupo Os Paçocas - 5o ano, EE Alfredo Paulino

 Aumentaria o número de pessoas do bem no mundo.
Matheu G., 9 anos

 Se eu pudesse aumentar alguma coisa, aumentaria o 
número de escolas, para que toda criança tenha o direito 
de estudar e aprender.
Vitor Voigt Gava

 O que você faria se...

“Peça que suas colegas te ajudem e te ensinem a tocar al-
gum instrumento.”
Alunos do grupo Os Paçocas - 5o ano, EE Alfredo Paulino

“Não seja levada pela conversa de suas amigas, pois você 
deve ser melhor em alguma coisa que elas não são.” 
Alunos do grupo Os Originais - 5o ano, EE Alfredo Paulino

 
 

“Oi, Catarina, entendo que você se sinta constrangida, 
mas não precisa se sentir assim. Não é porque suas ami-
gas tocam que você precisa tocar também. Quando elas 
falam sobre isso, seria muito legal da sua parte que se in-
teressasse pelo que elas fazem sem se cobrar de fazer o 
mesmo. Elas se sentiriam felizes de ver que você se inte-
ressa. Cada pessoa tem um interesse e um talento. Se vo-
cê quiser tocar instrumento porque tem vontade, conver-
se com os seus pais, mas não estude música por causa 
dos outros, e, sim, porque toca o seu coração, o.k.?! Apro-
veite esse questionamento para se perguntar pelo que 
você tem interesse, o que gosta de fazer e, então, poderá 
contar pra elas sobre o que você faz, mesmo que elas não 
façam. Imagine se todos tivessem os mesmos interesses 
e fizessem as mesmas coisas? O mundo seria muito cha-
to, não acha? O legal é isso: o diferente, cada um ser um. 
Aproveite, descubra sua paixão e vá em busca de realizá-
la, o.k.?! Um beijão e boa sorte!

Natércia M. tiba Machado
Psicóloga clínica, psicoterapeuta de casal e família
www.naterciatiba.com.br

...Aumentar a quantidade de alguma coisa no mundo, o 
que escolheria?

“Meus pais são separados. Cada um fala uma coisa e eu não    
 sei em quem acredito. O que eu faço?”

     Fabiana E., 50 ano, Colégio Pentágono Morumbi

   “Os meus pais se separaram há pouco tempo e estou triste    
     com isso. O que eu faço para ficar menos triste?”
     Caroline G., 50  ano, Colégio Pentágono Morumbi
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...Não sentem gosto de doce?

...Dormem mais da metade do dia? Em nove anos de vida, 
eles ficam acordados apenas três anos. 

...Correm até 49 km/h em curtas distâncias?

...Fosse mágico? Que mágica 
gostaria de fazer?

...Pretos são sinal de boa sorte na 
Austrália e no Reino Unido?

...Normalmente têm 12 bigodes em ca-
da lado da face?
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É importante apren-
der a pesquisar antes 

de comprar qualquer produto, 
principalmente, quando o va-
lor é alto. Uma grande  econo-
mia  pode ser feita  por meio de 
uma  simples e breve pesquis a  
de preços. Nem sempre a mar-
ca mais cara é a melhor e nem 
sempre o mesmo produto tem 

Finanças Fique De olho!

Astrônomos japoneses querem limpar o lixo es-
pacial usando canhões de laser. De acordo com a 

Nasa, há mais de 500 mil pedaços de detritos - peças de 
naves e satélites antigos - em volta da terra, que viajam a 
velocidades de até 28 mil km/h. Isso é um perigo para as 
naves espaciais, os astronautas e os novos satélites. Os 
pesquisadores querem criar um laser que destrói os de-
tritos. Ele poderia ser acoplado a um telescópio que já es-
tá sendo construído para a Estação Espacial Internacio-
nal. O Orbital Clean house (“casa limpa na órbita”) assus-
tou alguns países. É que se o laser pode destruir foguetes 
abandonados, ele também pode acabar com os satélites 
que estão em funcionamento. E isso poderia causar uma 
guerra.

No futuro, a televisão será como uma tela de tablet 
gigante. É no que acredita o presidente da Netflix, 

Reed hastings. Para ele, nos próximos 20 anos, o mundo dei-
xará de ver tV como fazemos hoje, com as programações fi-
xas em horários determinados. A tV será conectada à inter-
net como um tablet, uma tela muito grande que tem conteú-
do fornecido por aplicativos.

A SolaRoad, primeira ciclovia so-
lar do mundo, que capta luz so-

lar e a transforma em energia elétri-
ca, foi criada por uma parceria entre a 
Organização holandesa de Pesquisa 
Científica Aplicada (tNO) e a empresa  
Imtech. Nos primeiros testes, a ciclo-
via gerou mais de 3 mil kwh, o suficien-
te para uma scooter elétrica dar 2,5 vol-

tv Do Futuro será 
um tablet gigante

Primeira ciclovia 
solar Dá resultaDo
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preço igual em todas as lojas. 
Por exemplo, o preço dos medi-
camentos varia muito de uma 
farmácia para outra. Uma pes-
quisa da Fundação Procon, fei-
ta com 68 remédios, em 15 dro-
garias, descobriu que o Para-
cetamol teve a maior diferen-
ça de todos, chegando a custar 
976,7% a mais em uma farmá-
cia do que na outra. O remé-
dio, em diferentes drogarias, 
custa entre R$ 0,90 e R$ 9,69. 
O preço médio é R$ 3,83.   Já a  
Amoxicilina custa R$ 15,48 em 

SO
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tas ao redor do mundo, ou para abastecer 
uma casa com luz por um ano. A ciclovia 
tem 7 quilômetros de extensão e é feita de 
concreto coberto por uma camada de cé-
lulas solares de silício. Os criadores espe-
ram que a SolaRoad gere 70 kwh por me-
tro quadrado ao longo do ano, iluminan-
do ruas e semáforos próximos à ciclovia. A 
ideia é replicar esse modelo em estradas.

JaPoneses querem limPar 
esPaÇo com mÉtoDo star Wars

um estabelecimento e chegou a 
ser encontrada por  R$ 61,31 em 
outro.

PreÇos De ProDutos variam muito – a Pesquisa É imPortante!

O Procon (Órgão de Proteção e Defesa do 
Consumidor) atua em todo o Brasil em de-
fesa do consumidor, orientando sobre recla-
mações e direitos e fiscalizando as relações 
de consumo.

Os preços foram publicados no site 
do Procon e podem ser acessados no 
link : http://zip.net/bvrkMK.

r$
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como viver com 
us$ 1,50 Por Dia

Sua vida, a da sua família e a de seus ami-
gos vai mudar se você passar um mês 

sem reclamar. É o que diz a campanha Complaint  
Restraint, criada pelos amigos suíços thierry 
Blancpain e Pieter Pelgrims, que já envolveu mi-
lhares de pessoas no mundo. A proposta é ficar 
um mês sem reclamar de besteiras. Os benefí-
cios, segundo eles, são muitos: a sensação de fe-
licidade aumenta e é possível ver que certas pes-
soas são negativas e podem melhorar. Parar de 
reclamar por coisas pequenas, que não impor-
tam (chuva, choro de bebê, prova difícil, trânsi-
to) nos faz perceber que reclamar é uma perda 

Quase 1,5 bilhão de pessoas vivem 
abaixo da linha da pobreza. Isso sig-

nifica que elas não têm mais do que US$ 1,50 
(cerca de R$ 5) para pagar uma refeição. O pro-
jeto Live Below the Line (Viver Abaixo da Li-
nha) desafia as pessoas a tentar fazer o mes-
mo, para alertar a população mundial, pedir 
ajuda e pensar em soluções. O ator e diretor 
Ben Affleck, que apoia o projeto, passou cinco 
dias com apenas US$ 1,50 por dia. O ator hugh 
Jackman (o wolverine) participou do desafio 
em 2011. Eles são membros do Global Poverty 
Project, organização que, desde 2008, comba-
te a pobreza extrema no mundo e que criou 
a iniciativa. Mais de 20 mil pessoas devem se 
inscrever neste ano para viver a experiência. 
Membros de uma das famílias que fizeram o 
desafio disseram que conversaram sobre a 
semana, tiveram ideias de como fazer a comi-
da render mais e como torná-la mais nutritiva 
sem verduras e fibras. Eles até diluíram o lei-
te para obter mais quantidade e fizeram a pró-
pria massa para economizar.

JaPoneses querem limPar 
esPaÇo com mÉtoDo star Wars

de tempo e de energia. Um truque é transformar 
reclamações em frases positivas e divertidas. Vai 
reclamar, para e pensa numa coisa legal. “tudo 
começou como uma brincadeira, mas deu tão 
certo que foi espalhada entre amigos, que espa-
lharam para outros amigos. Com o enorme su-
cesso, recebemos muitos e-mails e postamos o 
experimento em um site. Ficamos surpresos ao 
ver que milhares de pessoas quiseram participar. 
Se temos comida, casa, família, amigos... Não de-
veríamos ser felizes?”, questiona Pelgrims. Que 
tal fazer o mesmo? Joca lança o desafio. Faça a 
experiência e nos conte como foi!
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 1. Chefs ingleses criam receitas baratas 
para a campanha 2. A cantora Selena 
Gomez e (4) o ator hugh Jackman 
participaram da ação 3. Opções de 
receitas econômicas 5. Crianças da 
campanha

A equipe do Joca adotou a proposta em casa e o resultado foi bem 
positivo. Entre pais e filhos, aquelas conversas que poderiam virar 
broncas se transformaram em risadas. O dia a dia ficou mais diver-
tido e produtivo. Sem reclamações tudo funciona melhor.

aqui não tem reclamaÇão!

Portal
Que tal fazer o mesmo? Joca lança 
o desafio. Faça a experiência e nos 

conte como foi! Envie um e-mail para 
joca@magiadeler.com.br

1. thierry Blancpain
2. Pieter Pelgrims

1
2

3

45

1
2
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Orlando Luz
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escânDalo na FiFa

montoya vence corriDa 15 
anos aPós Primeira vitória

Os tenistas brasileiros mais bem 
posicionados no ranking, telia-
na Pereira e thomaz Bellucci, fo-

ram eliminados do torneio de Roland Gar-
ros, um dos quatro maiores campeonatos 
de tênis do mundo, que acontece todos os 
anos em Paris, na França. O jovem Orlan-
do Luz, de 17 anos, campeão do torneio de 
Milão, que aconteceu em maio, segue no 
campeonato como principal favorito ao tí-
tulo da chave juvenil, após vencer o cana-
dense Alejandro tabilo. Os principais tenis-
tas do mundo – Roger Federer, Rafael Na-
dal e David Ferrer – continuam na disputa.

O suíço Joseph Blatter foi reeleito, no dia 29 de maio,  presidente pela quin-
ta vez da Federação Internacional de Futebol  — Fifa, que ele preside desde 

1998.  A Fifa está vivendo um dos maiores escândalos de sua história. Quatorze lí-
deres são acusados   de receber dinheiro ilegalmente. Eles pediam altos valores pa-
ra fechar contratos em torneios da Fifa.

Quinze anos depois da 
primeira vitória, em 

2000, o piloto Juan Pablo Mon-
toya venceu novamente as 500 
Milhas de Indianápolis, a cor-
rida mais importante do au-
tomobilismo norte-america-
no. Como prêmio, ele recebeu 
mais de R$ 7 milhões. O colom-
biano de 39 anos lidera o cam-
peonato da F-Indy. Montoya já 
passou por muitas categorias 
no automobilismo: foi cam-
peão da Cart, venceu sete pro-
vas na Fórmula 1, ganhou duas 
corridas na Nascar e voltou à 
Indy em 2014.

Depois de seu carro voar e bater no muro de proteção durante os trei-
nos das 500 Milhas de Indianápolis, o brasileiro helio Castroneves ace-
lerou com tudo para conquistar a quarta vitória na prova. Porém, heli-
nho ficou com a sétima colocação. O brasileiro tony kanaan bateu no 
muro a 39 voltas do final e abandonou a corrida. O Brasil venceu a corri-
da sete vezes, com Emerson Fittipaldi (1989 e 1993), helio Castroneves 
(2001, 2002 e 2009), Gil de Ferran (2003) e tony kanaan (2013).

brasileiros

traDiÇão
A Indy 500 é a etapa mais importante da F-Indy. Os pilotos dão 200 vol-
tas numa pista oval, totalizando 800 quilômetros. A prova acontece 
desde 1911 e é cheia de tradições: a linha de chegada é feita com os an-
tigos tijolos usados para construir a pista há 104 anos, o vencedor tem 
que beber leite no pódio e recebe a maior premiação em dinheiro do 
automobilismo mundial.

rolanD garros reúne 
PrinciPais tenistas

O Chile se prepara para a Copa América. No 
dia 11 de junho, chilenos enfrentam o time 

do Equador, dando o pontapé inicial ao torneio. 
Grandes jogadores como Lionel Messi, Carlos té-
vez e Neymar estarão disputando. A Jamaica joga 
pela primeira vez (veja tabela em “Coleção”, pág. 
11, para preencher e acompanhar os resultados).

coPa amÉrica

Teliana Pereira

Thomaz Bellucci
19 de maio a 7 
de junho de 2015

O que é a Fifa?
A Fifa é uma associação que reúne 209 
países. Ela organiza campeonatos e jo-
gos de futebol, como a Copa do Mundo.

O que aconteceu?
Quatorze dirigentes da Fifa são investi-
gados por desviar R$ 450 milhões. Sete 
foram presos. Eles são acusados de cor-
rupção ao longo de 25 anos. O brasileiro
José Maria Marin, ex-presidente da CBF 
(Confederação Brasileira de Futebol), 
também é um dos acusados. Outro inte-
grante da Fifa aceitou receber 10 milhões 
de euros do governo da África do Sul, pa-
ra que o país sediasse a Copa do Mundo 
de 2010. Os envolvidos podem
pegar 20 anos de prisão.

1. Joseph Blatter, 
presidente da 
Fifa 2. José 
Maria Marin, ex- 
presidente da CBF

1

2
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COlEçãO
montoya vence corriDa 15 
anos aPós Primeira vitória A Copa América de 2015 será a 44ª edição do principal torneio entre seleções organizado pela Confederação Sul-Americana de 

Futebol (Conmebol). A competição será disputada entre 11 de junho e 4 de julho.

coPa amÉrica 2015

gruPo a

20h30

19 De Junho De 2015 - santiago (nacional)

chile equaDor

mÉXico bolívia

bolíviaequaDor

mÉXicochile

equaDor

bolívia

mÉXico

19 De Junho De 2015 - rancagua

15 De Junho De 2015 - santiago (nacional)

15 De Junho De 2015 - valParaíso

12 De Junho De 2015 - viña Del mar

11 De Junho De 2015 - santiago (nacional)

chile

gruPo b

20 De Junho De 2015 - viña Del mar

uruguai Jamaica

argentina Paraguai

JamaicaParaguai

uruguaiargentina
20 De Junho De 2015 - la serena

16 De Junho De 2015 - la serena

16 De Junho De 2015 - antoFagasta

13 De Junho De 2015 - la serena

13 De Junho De 2015 - antoFagasta

gruPo c

21 De Junho De 2015 - santiago (monumental)

colômbia venezuela

brasil Peru

colômbiabrasil

21 De Junho De 2015 - temuco

18 De Junho De 2015 - valParaíso

17 De Junho De 2015 - santiago (monumental)

14 De Junho De 2015 -  temuco

14 De Junho De 2015 - rancagua

Paraguaiuruguai

Jamaicaargentina

Perucolômbia

brasil venezuela

Peru venezuela

quartas De Final

semiFinal

Final

chave 1 - 24/6/2015  
 santiago (nacional) - 20h30

10  a       X   melhor 30

chave 2 - 25/6/2015  
temuco - 20h30

20  a       X   20 c

chave 3 - 26/6/2015  
viña Del mar - 20h30

10  b       X   

chave 4 - 27/6/2015  
concePción - 18h30

10  c      X   20 b20  melhor 30

chave 1 - 29/6/2015  
 santiago (nacional) - 20h30

10  a ou melhor 30         X   20  a ou 20c   

chave 2 - 30/6/2015 
concePción - 20h30

10  b ou 20 melhor 30         X   10  c ou 20b   

chave 1 - 4/7/2015  
 santiago (nacional) - 17h

venc.semiFinal 1        X   venc.semiFinal 2

DisPuta Pelo 30 lugar - 3/7/2015  
 concePción - 20h30

PerD.semiFinal 1        X   PerD.semiFinal 2

20h30

20h30

18h

18h

20h30

X

18h30 18h30

16h 16h

X

20h30 20h30

X

X X

X

X X X

18h

X X X

21h

X X X
18h30 18h30

16h 16h

X X X
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a batalha De um leitor Do Joca 

 neste tempo de espera 
e de tratamento, longe 
da escola, você sente 
saudades dos amigos? 
Eles podem te ver?  
Sinto muitas saudades de 
todos os meus amigos. 
Alguns podem me ver, sim, 
mas só de vez em quando, 
e se não estiverem doentes, 
para eu não me resfriar...  
Eu também posso falar com 
eles pelo Skype. 

 O que você mais gosta 
de fazer e como é seu dia 
a dia?
Jogar Minecraft e fazer 
vídeos no Youtube. Eu 
criei um canal no Youtube 
chamado _wolfbr_5000. 
Convido todos vocês a se 
inscrever no canal.

 seus pais, David e 
luc, são exemplos de 
força. Fale um pouco 
deles e sobre como eles te 
apoiam. 
Eles me apoiam tentando 
divulgar a doação de 

medula e me fazendo 
imaginar que eu estou 
“matando” os blastos no 
Minecraft. Eles me levam ao 
hospital.

 Como descobriu que 
tinha essa doença, o que 
você sentia?
Eu fiquei bem assustado 
no começo, mas depois me 
acostumei que eu estou 
doente, e que vou me curar, 
graças a um transplante.
Eu descobri no hospital, 
quando estava bem 
resfriado. Acharam que 
eu tinha pneumonia, mas 
depois fizeram mais exames 
de sangue e encontraram 
anemia. Em seguida, 
acharam a mielodisplasia, 
que é uma doença na medula 
óssea, que não fabrica 
sangue normalmente. Depois 
apareceram os blastos, que 
representam a leucemia.

 você conseguiu 
mobilizar tantas pessoas... 
muitos fizeram o teste de 
compatibilidade. Parece 
até que conseguiu um 
doador para outra criança. 
Como se sente?
Eu me sinto feliz por essa 
criança ter sido curada e 
por ela poder ir à escola de 
novo. Mobilizar tanta gente 
é importante para as outras 
pessoas saberem o que é 
mielodisplasia. As doações 
podem salvar vidas. 

 que mensagem você quer 
mandar para os leitores do 
Joca? Como as crianças que 
leem esta entrevista podem 
ajudar?
Quem estiver lendo o Joca, 
por favor, digam aos seus pais 
para doar medula óssea. Essa 
medula pode salvar vidas. Eu 
estou recebendo transfusões 
de sangue por enquanto. 
também é importante que os 
adultos doem sangue.

 E depois do transplante, 
o que você pretende fazer? 
Ir para a escola, ir à piscina 
com meus pais, jogar futebol 
no parque e em casa, passear 
nos lugares, correr, ir ao 
cinema e ler o jornal Joca.

tancrède  é um garoto muito especial de 11 anos que mora em São Pau-
lo. Diagnosticado com leucemia mieloide aguda, tancrède tem uma 
única chance: encontrar um doador compatível de medula óssea. Uma 
enorme campanha nas redes sociais para achar a medula compatível 
foi lançada. 

 
O que é medula óssea?
É um tecido gelatinoso 
encontrado no interior 
dos ossos que contém as 
células que fabricam as 
células sanguíneas. Em 
pessoas com câncer no 
sangue, como o tancrè-
de, a medula óssea não 
produz o sangue com os 
componentes corretos. A 
chance de encontrar um 
doador de medula com-
patível com um paciente 
é de uma em 100 mil.

Como é a doação?
Se a pessoa for compatí-
vel, há duas maneiras de 
coletar medula óssea:
1. pelo osso da bacia: é 
simples, usa anestesia e 
demora menos de uma 
hora. Uma agulha coleta 
a medula na região da 
nádega. 2. pela veia: 
o doador toma um remé-
dio por cinco dias para 
aumentar a produção 
de células-mãe. No 
sexto dia, as veias estão 
cheias de células-mãe. 
O sangue é filtrado por 
uma máquina que retira 
células-mãe e devolve as 
células do sangue para 
as veias. Dura de quatro 
a seis horas. 
Para doar, é preciso 
ter entre 18 e 54 anos e 
estar bem de saúde.

Para saber mais: 
www.lucmichaelbouveret.com/
tancrede/www.tancrede.org/
www.ameo.org.br

Onde doar
Ameo - 11 3333-4424
www.ameo.org.br

veja no Portal
Até os jogadores kaká e Neymar 

apoiaram. Veja o vídeo de 
Neymar no jornaljoca.com.br

a equipe da magia de ler 
já se cadastrou.

tancrède seu irmão e seus pais

tancrède


