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O desembarque foi em 9 de 
fevereiro, na Base Aérea de 
Anápolis, Goiás

Grupo com 34 pessoas — além da tripulação das aeronaves — ficará isolado 
por 18 dias. Entenda a situação e tire dúvidas sobre o vírus •  Pág. 3
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O único jornal para jovens e crianças

PARTICIPE DO JOCA.  
Mande sugestões para:  

joca@magiadeler.com.br e confira 
nosso portal: www.jornaljoca.com.br.
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O CARNAVAL  está chegando! Inspire-se em 
relatos de crianças que soltaram a criativi-
dade e já fizeram fantasias para cair na folia. 

Com que roupa eu vou?
EM PAUTA RJ adia volta às aulas por 

causa de água contaminada 

O início do ano letivo 
em 1.500 escolas 
da rede municipal 

de ensino do Rio de Janeiro 
foi adiado do dia 5 para 6 de 
fevereiro por causa da con-
taminação da água na esta-
ção de tratamento do Guan-
du. Na ocasião, o abasteci-
mento foi interrompido por 
14 horas após a presença de 
detergente ser identif icada.

Desde o início de janeiro, 
os moradores reclamam de 
gosto e cheiro de terra na 
água que sai das torneiras. 
A Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos (Cedae) di-
vulgou uma nota afirmando 
que isso aconteceu por cau-
sa do surgimento de uma 
substância chamada geos-
mina, em razão do acúmulo 
de cianobactérias (conheci-
das como algas azuis) na es-
tação de tratamento, e que 
isso não representa risco à 
saúde. 

Já no início de fevereiro, 
foi identif icado grande volu-
me de detergentes na água. 
A Cedae declarou que as 
chuvas devem ter arrasta-
do a substância para den-
tro das represas de água. A 
companhia está usando car-
vão ativado (uma forma de 
carbono capaz de absorver 
impurezas) para resolver o 
problema e afirma ser segu-
ro usar o líquido fornecido.

A estação de tratamento 
do Guandu abastece 9 mi-
lhões de pessoas na cidade 
do Rio de Janeiro e em mu-
nícipios da Baixada Flumi-
nense. 

Por Felipe Sali

Fontes: Folha de São Paulo, Exame, Agência 
Brasil, G1, R7, O Globo e UOL.
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Por Joanna Cataldo

o q u e e u p e n s o 
s o b r e. . .
“A população do Rio se 
surpreendeu com a água. Ela 
estava com gosto estranho, 
particularmente de barro. Nos-
sa recomendação é beber água 
mineral e levar uma garrafinha 
para todo lugar. Se tiver bebe-
douros ou água filtrada, não 
recomendamos beber.” 
Filipe K. e Gustavo B., 12 anos, 
da cidade do Rio de Janeiro

“Na minha casa, a água está com 
cheiro de barro. A gente está usando 
água mineral para tomar e filtrada para 
cozinhar. É muito ruim, porque a água 
mineral está cara, tem que sair para 
comprar toda hora. Fico triste com essa 
situação. Eu queria que a água voltasse 
logo ao normal.” 
Júllia da C., 11 anos, estudante da 
Escola Municipal Almeida Garret, Rio 
de Janeiro (RJ)

“Ajudei as meninas 
[Gabriela e as outras 
citadas acima] a 
costurar os vestidos 
com uma máquina 
de costura. A gen-
te usou dois panos 
de cetim, um bran-
co e um rosa, uma 
fita dourada para o 
cinto e uma fita para 
a tiara. Foi bem di-
vertido.” Camila J., 
12 anos

“No ano passado, eu 
e uma amiga quería-
mos ir vestidas iguais 
no Carnaval da esco-
la. Então, tivemos a 
ideia de fazer a nossa 
fantasia. A roupa era 
de deusa grega. Fi-
zemos do jeito como 
queríamos."  
Gabriela J., 9 anos

“Um amigo me 
mostrou a música 
de um DJ. Então, 
no Carnaval do ano 
passado, resolvi 
fazer uma espécie 
de capacete que 
ele usa. Usei EVA 
e uma meia velha 
que estica. Minha 
mãe me ajudou 
com as medidas 
e os olhos. O res-
to eu que fiz. Acho 
que, quando você 
faz uma fantasia, 
tem que dar o seu 
toque. Não precisa 
ficar igualzinho [ao 
modelo original].” 
Enrico R., 9 anos

“Eu fiz a fantasia para o 
bloco da escola, que ti-
nha como tema ‘ami-
zade e família’. Peguei 
uma camisa usada, tin-
ta e lantejoulas. Eu fiz a 
fantasia em casa, com 
a minha mãe. Junta-
mos as nossas ideias. 
O dia do bloco foi incrí-
vel.” Miguel M., 9 anos 

Como aConteCe o tratamento de 
água na estação do guandu?

As partículas de 
areia da água 
são retiradas 
em um processo 
chamado 
desaneração.

decantadores 
Produtos químicos são 
lançados para tornar 
a sujeira mais densa. 
Assim, ela vai parar 
no fundo de grandes 
recipientes e fica mais 
fácil removê-la.

A Cedae despeja 
carvão ativado 
para remover 
as substâncias 
liberadas pelas algas 
(essa medida é 
recente, para conter a 
emergência).

1 2

3

5

4 reservatório  
de contato  
A água recebe 
toneladas de cloro 
para eliminar as 
bactérias, flúor 
para prevenir cáries 
na população e 
cal hidratada para 
diminuir a acidez. reservatório  

Depois de tudo isso, 
ela vai para um 
reservatório público, 
recebe outra dose de 
flúor e é enviada para 
as torneiras da casa 
das pessoas.

Vista aérea da estação de tratamento de 
água da Cedae na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro

Filipe K.

Gustavo B.

https://www.youtube.com/watch?v=l1DBnKzoxmo
https://www.youtube.com/watch?v=cWBSF0VyiMI
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brasileiros que voltaram  
da china entram em quarentena

N a manhã de 
9 de feverei-
ro, dois aviões 
da Força Aé-

rea Brasileira pousaram na 
Base Aérea de Anápolis, 
Goiás, trazendo 34 pessoas 
(23 brasileiros adultos, sete 
crianças e quatro chineses 
casados com brasileiros) de 
Wuhan, na China, cidade 
onde o surto de coronaví-
rus começou (saiba mais na 
edição 142 do Joca). Todos 
os que estavam a bordo — 
incluindo tripulação e mé-
dicos — ficarão por 18 dias 
no local em quarentena (iso-
lamento temporário até que 
fique comprovado que ne-
nhum deles está infectado).

Durante esse período, cada 
pessoa passará por exames 
médicos três vezes ao dia. 
A quarentena será dividi-
da em: branca, para aqueles 
que não parecem infectados; 
amarela, se alguém apresen-
tar sintomas; e vermelha, se 
pessoas precisarem de aten-
dimento médico — neste ca-
so, elas serão transferidas pa-
ra o Hospital das Forças Ar-
madas, em Brasília.

Até o fechamento desta 

edição, nenhuma das pessoas 
em quarentena apresentava 
sintomas do coronavírus.

Outras ações do governo
Durante coletiva de im-
prensa realizada em 30 de 
janeiro, em Brasília, repre-
sentantes do Ministério da 
Saúde afirmaram estar pre-
parando mil novos leitos em 
hospitais públicos, que de-
vem ficar prontos até mar-
ço, caso seja preciso aten-
der infectados. O secretá-
rio executivo do ministério, 
João Gabbardo, disse que o 
número de leitos pode au-
mentar, se necessário.

Além disso, foi ativado 
um grupo de trabalho pa-
ra que representantes de 
vários ministérios — como 
o da Defesa e o do Desen-
volvimento — trabalhem 
juntos caso o vírus chegue 
ao Brasil.

Os alunos Lucas Y., Matheus O. e Ra-
fael A., todos de 13 anos e estudan-

tes do Colégio Vital Brazil, em São Paulo, 
criaram um aparelho que transforma tex-
tos do português para o braille — o princi-
pal sistema de escrita usado por pessoas 
que possuem deficiência visual. Esse sis-
tema é formado por bolinhas em relevo 
que criam palavras, números e símbolos 
reconhecidos a partir do tato. O projeto foi 
apresentado pelos jovens em uma com-
petição da escola e premiado na categoria 
ensino fundamental, em outubro.  

Para transformar textos (escritos em 
computadores) do português para o brail-
le, o aparelho dispõe de um programa es-
pecífico que recebe comandos em um 
sistema chamado Código Morse. Após 
ser registradas nesse código, as palavras 
são traduzidas por 12 pinos, que sobem e 
descem formando as frases em braille em 
relevo. Além disso, o invento produz uma 
versão do texto em áudio.

Mais acessibilidade
A ideia surgiu quando os três estudan-
tes perceberam que muitos livros não têm 
adaptações para o braille e que os que têm 
costumam ser caros. “Pensei em uma for-
ma de levar a leitura até as pessoas com de-
ficiência visual para elas não ficarem limita-
das somente às obras feitas com adaptação 
ao braille”, conta Matheus, um dos criadores.

O projeto ainda está em fase de testes, 
mas, de acordo com Matheus, a ideia é que 
o conversor seja oferecido em escolas e bi-
bliotecas para contribuir para a alfabetiza-
ção e a leitura de quem possui deficiência 
visual. “Nós já temos pessoas que vão testar 
se os pinos estão no tamanho ideal”, expli-
ca. O material também ficará disponível para 
que crianças com deficiência visual e seus 
pais possam fazer testes. 

ESTUDANTES CRIAM 
CONVERSOR PARA 
TEXTOS EM BRAILLE

Glossário
Código Morse: é um sistema em que cada 
letra, número ou símbolo é representado por 
uma sequência de traços, pontos e espaços. 
Ele foi criado em 1835, nos Estados Unidos, 
para facilitar a comunicação a distância e 
utilizava um aparelho chamado telégrafo para 
transmitir os códigos. 

Fontes: Estadão, Estado de Minas, Folha de S.Paulo e Ministério da Saúde.

Tire suas dúvidas
O Joca entrevistou Atila Iamarino, biólogo, doutor 
em microbiologia e divulgador científico, para 
responder dúvidas sobre o coronavírus. 

Como é possível evitar a doença?
Devemos fazer o mesmo tipo de prevenção 
que se faz para a gripe: lavar bem as mãos 
com sabonete e água [com frequência]. Nas 
regiões afetadas, onde o coronavírus está 
circulando, também é bom usar máscara 
descartável respiratória para evitar o contato 
com ele.

É verdade que o clima quente do Brasil  
não favorece o coronavírus?
Tudo indica que esse vírus pode se 
beneficiar do frio para se espalhar. Mas 
alguns casos já surgiram em países quentes. 
Ainda não sabemos se o coronavírus se 
espalharia a ponto de causar uma epidemia 
séria nesses lugares, mas algum contágio 
pode, sim, ocorrer no clima mais quente.

Qual é o risco de morte pelo coronavírus?
A quantidade de pessoas que morrem por 
causa do vírus é bem baixa em comparação 
com o número de infectados. Ou seja, 
a maioria consegue ficar bem após o 
tratamento. O problema é que ele faz com 
que muita gente seja internada ou precise 
de atendimento, o que aumenta a chance de 
contágio em hospitais. 

wuhan

anápolis

Por Helena Rinaldi

BRASIL

https://www.invertexto.com/codigo-morse
https://www.todamateria.com.br/o-que-e-codigo-morse/
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Para mostrar a rotina dos estudantes e a 
evolução da educação ao longo da his-
tória, o projeto Exercise Book Archive 

(arquivo de livros de exercícios, em tradução 
livre) compartilha em seu site, desde 2004, có-
pias de cadernos de crianças e jovens escritos 
a partir de 1773. O acervo tem mais de 30 mil 
páginas escaneadas.

A organização Quaderni Aperti (cadernos 
abertos, em italiano), que coleta o material, 
acredita que as páginas são uma fonte para co-
nhecer a história pelo ponto de vista de jovens 
que viveram no passado, além de ser uma ferra-
menta para entender o funcionamento da roti-
na e da educação ao redor do mundo. Por isso, 
o acervo possui material de mais de 30 países, 
como Itália, Austrália, Gana e Japão. Para que 
mais pessoas consigam entender o que está es-
crito, todo o conteúdo é traduzido para o inglês.  
Há três cadernos brasileiros: um de 1932, do 
Mato Grosso do Sul; outro que foi usado entre 
1919 e 1920 por uma criança mineira; e um de 
1919, do Rio de Janeiro.

De quem eram os cadernos?
O projeto não traz o nome do dono dos cader-
nos, mas fornece algumas informações a res-
peito, como se era menino ou menina, o ano e 
a cidade em que o material foi escrito. Assim, é 
possível conhecer um pouco mais da realidade 
de cada região em determinada época. 

Os materiais são enviados por pessoas que 
querem emprestar ou doar seus cadernos pa-
ra o projeto. No caso das doações, os objetos 
ficam armazenados na sede da Quaderni 
Aperti, em Milão, na Itália. 

Projeto reúne cadernos de jovens escritos desde 1773

Quem está em Cascais, 
Portugal, não precisa 

mais pagar passagem para 
se locomover de ônibus pe-
la cidade. A circulação foi li-
berada em janeiro e exige, a 
partir de fevereiro, que mora-
dores, trabalhadores e estu-
dantes do município façam 
um cartão para ter direito ao 
benefício. A previsão é de que 
o passe livre seja aplicado 

CIDADE PORTUGUESA GANHA ÔNIBUS GRATUITO
também aos trens nos próxi-
mos meses.

O objetivo é reduzir as emis-
sões de carbono — que po-
luem o ambiente e contri-
buem para o aquecimento do 
planeta — e aumentar o uso 
do transporte público, me-
lhorando o trânsito na cidade, 
muito visitada por turistas.

O custo do programa é de 
12 milhões de euros (o equi-

valente a 55 milhões de reais). 
Segundo a Câmara Municipal 
de Cascais, o dinheiro virá das 
tarifas cobradas em estacio-
namentos e outras taxas pa-
gas por carros, além da pu-
blicidade (como anúncios) no 
espaço público.  

Passe livre pelo mundo
Em Portugal, o município de 
Ourique também oferece ôni-

bus gratuitos desde 2013. 
Em junho do mesmo ano, 
Tallinn, na Estônia, foi uma 
das primeiras cidades a tes-
tar o modelo, existente tam-
bém em áreas da França, 
Polônia e Estados Unidos.

No Brasil, alguns munícipios 
dos estados do Ceará, Goiás, 
Minas Gerais, Paraná, Rio de 
Janeiro e São Paulo também 
oferecem ônibus gratuito.

Para saber mais sobre como seu caderno pode fazer parte do projeto, acesse a seção “Contribute” (contribuir, em inglês)  
do site do Exercise Book Archive: bit.ly/joca-cadernos-antigos.

Fontes: Exercise Book Archive, Nexo e Quaderni Aperti.

Brasil - 1920

china - 1977eslovênia - 1938

suíça - 1944

frança - 1883

grécia - 1948 japão - 1960

índia - 1935

reino unido - 1773austrália - 1906

itália - 1900espanha - 1895tunísia - 1960

Fontes: Cascais.pt, Folha de S.Paulo, Publico, Rádio Pax, TSF Rádio Notícias e UOL.

https://www.exercisebookarchive.org/
https://www.cascais.pt/noticia/cascais-tem-autocarros-gratuitos-partir-de-1-de-janeiro
http://bit.ly/joca-cadernos-antigos
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EUA propõem plano de paz  
para conflitos entre Israel  
e Palestina

O presidente dos 
Estados Unidos, 
Donald Trump, 
anunciou, no dia 

28 de janeiro, um plano de 
paz para resolver os conflitos 
entre israelenses e palestinos, 
povos que disputam territó-
rios há mais de 70 anos.

O documento, que levou 
três anos para ser feito, tem 
181 páginas e apresenta di-
versas ações a serem adota-
das (saiba mais abaixo). “O 
plano é uma oportunidade 
para os dois lados ganha-
rem”, disse Trump. 

A proposta foi apoiada pelo 
primeiro-ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, mas 
rejeitada pelas autoridades 
palestinas.

Polêmica
Para as autoridades palesti-
nas, o documento não é jus-
to, já que, segundo eles, tra-
ria mais benefícios para os 
israelenses do que para os 
palestinos. “Nós dizemos um 
milhão de vezes: não, não, 
não para o acordo do século”, 
afirmou Mahmoud Abbas, 
presidente da Autoridade Na-
cional Palestina, em discurso.

Como forma de protesto 
contra o plano, no dia 1º de 
fevereiro, Abbas anunciou o 
fim das relações com os EUA 
e Israel. Apesar de os palesti-
nos não terem um bom rela-
cionamento com israelenses 
e norte-americanos, eles tra-
balhavam juntos em algumas 
questões relacionadas à segu-
rança (como no enfrentamen-
to a grupos terroristas), o que 
poderia acabar agora. No en-

GAFANHOTOS 
CAUSAM 
INFESTAÇÃO 
NA SOMÁLIA  

Uma infestação de gafa-
nhotos que atinge a Áfri-

ca desde dezembro de 2019 
levou o Ministério da Agricul-
tura da Somália a decretar 
emergência nacional em 2 de 
fevereiro. O fenômeno surgiu 
por causa do ciclone Pawan, 
que chegou ao país em 7 de 
dezembro. Ele trouxe mais 
chuvas para a região, criando 
boas condições para a repro-
dução do inseto.

A infestação causa proble-
mas no estoque de comida lo-
cal, pois gafanhotos acabam 
se alimentando de plantações. 
Com isso, a crise de fome que 
a Somália enfrenta — por so-
frer há três anos seguidos 
com secas e inundações — se 
torna ainda mais grave. Cer-
ca de 6 milhões de pessoas 
no país não têm acesso a ali-
mentos suficientes para levar 
uma vida saudável, segundo o 
World Food Programme (pro-
grama de alimentação mun-
dial, em tradução livre).

A Organização das Nações 
Unidas Para a Agricultura e a 
Alimentação (FAO) estima que 
cada quilômetro quadrado do 
enxame se alimenta da quan-
tidade de comida que iria para 
35 mil pessoas. A FAO já che-
gou a registar um enxame de 
2.400 km² (mais do que o do-
bro da área de Belém, capital 
do Pará).

Infestações desse tipo são 
comuns na África. Porém, se-
gundo a FAO, as mudanças cli-
máticas facilitam a rápida re-
produção dos gafanhotos por 
causa do aumento das chu-
vas. Outros países, como Quê-
nia e Etiópia, também sofrem 
com o problema, mas, até o 
fechamento desta edição, não 
tinham declarado emergência.

MUNDO

mar mediterrâneo

tanto, de acordo com o jor-
nal The Times of Israel, Abbas 
também anunciou que pode-
ria voltar atrás nessa decisão.

Até o fechamento desta edi-
ção, representantes de EUA e 
Israel não tinham comentado 
o fim das relações.

O QUE DIZ O PLANO DE PAZ?

Confira algumas das medidas presentes no documento
� A Palestina passaria a ser um Estado (entenda o que é um Estado 
em Coleção, na página 7).
� Assentamentos israelenses passariam a fazer parte do 
território de Israel oficialmente. São cidades ou vilarejos 
israelenses localizados em áreas que geram polêmica — os 
palestinos dizem que essas terras pertencem a eles e os 
israelenses afirmam que têm o direito de ocupá-las.  
� O plano não obrigaria nenhum palestino ou israelense a sair 
do lugar onde mora atualmente.
� A maior parte da cidade de Jerusalém pertenceria aos 
israelenses. Os palestinos teriam o domínio de algumas áreas 
ao leste da cidade, considerada sagrada pelos dois povos (saiba 
mais em Coleção, na página 7).  

Acordo do século: 
apelido dado por Trump 
para o plano de paz. 

na página 7, confira Uma linha do tempo sobre as relações entre israel e palestina.

Fontes: BBC, Casa Branca, Folha de S.Paulo, The Times of Israel, Nexo, The New York Times, 
Reuters, Telegraph e The Guardian.
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mar mediterrâneo

atUalmente proposta

jerusalém

tel aviv

jerusalém
faixa  

de gazafaixa  
de gaza

tel aviv

israel israel

líbanolíbano

egito

jordânia jordânia

Assentamentos israelenses

egito

Palest ina

https://news.un.org/pt/story/2020/02/1703681
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quênia

alemanha

china

estados unidos

chile

correspondente  
internacional
“Acho que o que mais 
vai mudar vão ser os pre-
ços das coisas, tanto para 
os produtos importados, que vão ficar 
mais caros, quanto para os produzidos 
daqui, porque vai ter menos competi-
ção no mercado. Acho que agora que 
saímos as coisas vão melhorar, porque 
acredito que a União Europeia não vai 
durar muito. Então, se fizéssemos parte 
quando ela acabasse seria terrível para 
nós, do Reino Unido.” Léo M., 16 anos, 
de Kingston, Inglaterra. Quer saber o 
que pensa quem é contrário ao Brexit? 
Confira a edição 141 do Joca.

GIRO PELO MUNDO

Protestos voltam  
a ficar violentos  
no chile 
Entre 29 de janeiro e 1º de feve-
reiro, quatro pessoas morreram 
durante protestos no Chile. A onda 
de violência voltou depois de um 
período mais calmo nas manifesta-
ções. Em resposta, o governo está 
atendendo a algumas das reivindi-
cações feitas pelos manifestantes 
e reescrevendo a constituição 
federal (conjunto de normas que o 
país deve seguir). Saiba mais sobre 
os protestos na edição 140.

morre  
ex-presidente  
do Quênia
Daniel Arap Moi morreu no dia 
4 de fevereiro, aos 95 anos, 
em virtude de problemas 
respiratórios. Ele governou o 
Quênia entre 1978 e 2002 e 
ficou conhecido por perseguir 
quem discordava dele, prender 
opositores e corrupção. 

começa a corrida eleitoral 
nos estados unidos 
As eleições por lá são diferentes do 
processo brasileiro. Primeiro ocorre uma 
prévia para escolher qual dos pré-can-
didatos de cada partido vai concorrer à 
presidência. Só depois dessa fase (de 3 
de fevereiro a 2 de junho) é que acontece 
a campanha dos candidatos escolhidos. 
A eleição ocorrerá em 3 de novembro. 

evo Morales 
se candidata 
ao senado na 
Bolívia
No dia 3 de fevereiro, o ex-pre-
sidente da Bolívia Evo Morales 
formalizou sua candidatura ao 
Senado. Morales renunciou à 
presidência em 10 de novembro 
de 2019 (saiba mais na edição 
141 do Joca). 

aleManha tem 
resultados Positivos 
na economia 
O Instituto de Pesquisa 
Econômica da Alemanha 
divulgou um relatório indicando 
que a economia do país está 
indo muito bem. O superávit em 
conta-corrente da Alemanha foi 
o maior do mundo em 2019, o 
que significa que o país ganhou 
muito mais dinheiro (vendendo 
produtos para outras nações, por 
exemplo) do que gastou. 

Governo chinês 
admite falha 
na resPosta ao 
coronavírus
Em 4 de fevereiro, o governo 
divulgou um relatório admitindo 
a falha. “Precisamos melho-
rar nosso sistema nacional de 
gerenciamento de emergências 
e nossas habilidades em lidar 
com tarefas urgentes e perigo-
sas”, afirma o documento. Até o 
fechamento desta edição, havia 
mais de 40 mil casos de coro-
navírus confirmados na China 
e 320 em outros 24 países. Até 
agora, 910 pessoas morreram e 
3.283 se recuperaram.

reino unidobolívia

reino unido deixa  
a união europeia
Em 31 de janeiro, os britânicos deixa-
ram de fazer parte da União Europeia 
(UE). O processo para que isso acon-
tecesse, conhecido como Brexit (abre-
viação de british exit, que significa 
saída britânica em inglês), provocará 
mudanças nas relações entre o Reino 
Unido (formado por Inglaterra, Escó-
cia, País de Gales e Irlanda do Norte) e 
os países da UE. Saiba mais no site do 
Joca: bit.ly/joca-brexit.
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https://www.youtube.com/watch?v=yZc9vCXLPAo
https://www.jornaljoca.com.br/edicao_impressa/140/
https://www.jornaljoca.com.br/edicao_impressa/140/
https://istoe.com.br/daniel-arap-moi-que-governou-o-quenia-com-mao-de-ferro-por-duas-decadas-morre-aos-95-anos/
https://www.youtube.com/watch?v=BD9p89HJjws
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-48820978
https://www.youtube.com/watch?v=4Ot0T4iCXfM
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2020/02/04/ex-presidente-evo-morales-formaliza-candidatura-ao-senado-da-bolivia.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Ym2k9_GSlg4
https://www.youtube.com/watch?v=ZHHbpy91O2E
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,china-admite-falhas-e-deficiencias-para-atender-surto-de-coronavirus-diz-site,70003184734
https://www.youtube.com/watch?v=VxfLQsIhBXc
https://www.youtube.com/watch?v=gs-skMbz9vo
https://www.jornaljoca.com.br/reino-unido-sai-da-uniao-europeia-o-que-isso-significa/
http://bit.ly/joca-brexit
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Em laranja, territórios 
palestinos

Entenda os conflitos entre israelenses e palestinos
Estes dois povos disputam o 
mesmo território há muitos 
anos, sem chegar a um acordo. 
Veja alguns dos principais 
momentos dessa história.

Para relembrar
Israelenses = maioria de judeus
Palestinos = árabes (maioria de 
muçulmanos)

Para relembrar
Israelenses = maioria de judeus
Palestinos = árabes (maioria de 
muçulmanos)

Por que a disputa pelo 
mesmo território existe?
Os judeus consideram o 
território sagrado — dizem 
ser a “terra prometida” por 
Deus ao seu povo — e 
ocuparam a região há 
mais de 4 mil anos. Em 
587 a.C., foram expulsos 
pelos babilônios. Voltaram 
quase 50 anos depois, 

• 1939-1945 
Segunda Guerra Mundial
Judeus são perseguidos pelo 
nazismo, movimento alemão 
liderado por Adolf Hitler que 
mata 6 milhões de judeus até 
o fim da guerra.

• 1947
Divisão do território
Após a Segunda Guerra, inten-
sifica-se o desejo de criar um 
Estado judaico. Em 1947, a 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) divide uma 
região do Oriente Médio em 
duas partes: Israel (território 
para os judeus) e Palestina 
(território para os palestinos, 
que já habitavam a área).

• 1948
Estado de Israel
Os britânicos, que 
controlavam a área 
até então, saem de lá. 
E o território reconhe-
cido pela ONU como 
judaico se torna um 
Estado. Os palestinos 

• 1964 
Organização Para 
a Libertação da 
Palestina (OLP)
A OLP é fundada 
para representar os 
palestinos e lutar 
contra Israel.

• 1967
Guerra dos Seis Dias
Conflito entre 5 e 10 de 
junho, por isso o nome. De 
um lado, Israel, e do outro, 
Síria, Egito, Jordânia e 
Iraque, unidos para lutar 
contra o Estado judaico, não 
reconhecido por eles. Israel 
vence e passa a controlar 
parte dos territórios que 
eram de palestinos.

• 1973
Guerra do Yom Kippur
Um grupo de nações 
liderado por Síria e Egito 
começa um ataque a Israel 
para reconquistar os 
territórios, mas é derrotado. 
O conflito ocorre durante o 
Yom Kippur, data do calen-
dário judaico em que os 
judeus ficam 25 horas sem 
comer e beber para refletir 
sobre o ano anterior e o que 
está começando.

• Atualmente
Tentativas de paz e 
novos episódios de 
violência se repetiram 
desde 1973. A Palestina 
continua sem ter um 
Estado. Propostas já 
foram feitas, mas nega-
das pelos palestinos, que 
não concordaram com a 
forma como os territórios 
seriam divididos. Em 
janeiro, os Estados 
Unidos propuseram um 
novo plano de paz 
(entenda na página 5).

Estado, com “e” maiús-
culo, refere-se a nações 

que possuem setores 
responsáveis por contro-

lar e administrar um 
território. O Brasil e a 

maioria dos países são 
reconhecidos como 

Estados.

e outros países 
árabes (Egito, Síria, 
Iraque e Jordânia) 
não aceitam, pois não 
consideram a divisão 
das terras justa. 
Tropas árabes inva-
dem Israel, que vence 
a guerra. 

• 1896
Surge o conceito 
de sionismo
O sionismo é um 
movimento que 
defende que os 
judeus têm direito a 
um Estado próprio. 
O conceito surgiu 
quando Theodor 
Herzl, um jornalista 

da Hungria, escreveu 
um manifesto que 
defendia a criação 
de um Estado judaico 
para proteger o povo 
do antissemitismo 
(termo criado no 
século 19, na 
Europa, para definir 
o preconceito 
contra judeus).

mas foram novamente 
expulsos, desta vez pelos 
romanos, em 70 d.C. A 
região também foi ocupada 
pelos árabes, de 638 até 
1947 (veja a linha do 
tempo). Um dos pontos 
mais disputados é a cidade 
de Jerusalém, onde exis-
tem construções sagradas 
para judeus e muçulmanos.

Faixa de Gaza

1947
Criação 
de Israel

Palestina

Jerusalém
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Arte: Beatriz Lopes

COLEÇÃO

Entenda os conflitos entre israelenses e palestinos
COLEÇÃO
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CULTURA

Chiquinha nasceu no 
Rio de Janeiro, em 
1847. Filha de uma 

mulher escravizada liberta, 
ela começou a compor músi-
cas no piano ainda menina. Já 
adulta, tornou-se a primeira 
mulher a reger uma orquestra 
no Brasil e viver de música no 
país em pleno século 19, uma 
época em que havia muito 
preconceito contra o papel das 
mulheres na sociedade. Es-
tamos falando de Chiquinha 
Gonzaga. Quase cem anos 
após a morte dela, a compo-
sitora é uma das grandes in-
fluências da música brasileira. 

Essa é uma das histórias en-
tre as quase 5 mil de mulheres 
compositoras reunidas no pro-

DICA DA 
LEITORA

Desventuras em série 
(Lemony Snicket, Companhia 
das Letras)
Por Beatriz D. S., 11 anos 

Esta coleção de livros do 
Lemony Snicket é bem famosa 
— agora tem até uma série na 
Netflix. Eu gostei muito de ler 
e também estou assistindo à 
série. O autor, Lemony Snicket, 
interfere muitas vezes no meio 
da leitura para dar a opinião 
dele, o que eu acho legal, pois 
ele é super-realista, pelo menos 
no que escreve. Ele também 
explica expressões mais 
difíceis que irão aparecer e que 
têm relação com a história que 
vai ser contada no livro, não 
importa em qual você esteja.

Projeto resgata 5 mil 
compositoras esquecidas
Por Martina Medina

Qual é a importância do 
projeto Donne?
As mulheres sempre foram 50% 
da população, mas ocupam 
apenas 0,5% da história 
registrada. Claramente tem 
alguma coisa errada nessa 
matemática, não acha? Já que a 
história acabou negligenciando 
tantas mulheres incríveis — 
não só na música, como na 
literatura, na ciência, nas artes 
em geral, nas invenções etc. 
— cabe a todos nós fazer a 
nossa parte para que, daqui 
para a frente, as histórias 
sejam contadas com inclusão, 
diversidade e igualdade. Eu sinto 
a grande necessidade de fazer 
a minha parte como artista 
e espero, sinceramente, que 
pequenas sementes possam 
ser plantadas para que a história 
seja bem diferente no futuro. 
Por que compositoras 
são importantes na nossa 
sociedade?
Pela mesma importância de 
uma escritora, professora, 
cientista, inventora... A lingua-
gem de cada pessoa é impor-
tante. Cada ser humano tem 
sua voz pessoal — e ela mere-
ce ser ouvida! Uma composito-
ra é uma peça de um quebra-
-cabeça de riquezas culturais 
que formam uma sociedade. 
Fazer com que a voz dessas 
mulheres seja escutada cada 
vez mais é imprescindível para 
a construção de um mundo 
mais inclusivo. 
Você tem um recado para 
meninas que se interessam por 
canto e composição musical?
Estudem para ser tornar as 
melhores artistas que puderem 
ser. Desenvolvam a a própria 
voz artística, não tentem imi-
tar outras pessoas. A sua voz 
é sua, somente sua, ninguém 
mais tem igual. Dedique essa 
voz para comunicar a sua arte, 
expressar o que tem dentro de 
você e inspirar outras pessoas. 
Esse é o trabalho do artista. 
Quando a gente consegue ins-
pirar uma pessoa que seja, vo-
cês não fazem ideia de quanto 
vale a pena.

jeto Donne: Women in Music, 
criado, em 2018, pela cantora 
lírica Gabriella Di Laccio. Tu-
do começou em 2015, quando 
a brasileira se surpreendeu ao 
encontrar na Inglaterra, onde 
vive há quase 20 anos, uma 
enciclopédia com 6 mil com-
positoras das quais nunca ti-

nha ouvido falar. 
“A história acabou as dei-

xando no esquecimento”, 
disse a artista, em entrevis-
ta ao Joca. “Eu quis fazer a 
minha parte e compartilhar 
as histórias dessas mulhe-
res, a música delas, e que, de 
alguma forma, isso pudes-
se servir de inspiração para 
outras pessoas, não somente 
musicistas, qualquer pessoa 
que já tenha recebido um 
‘não’ na vida.”

O projeto traz conteúdos 
em inglês, com informações 
em texto, vídeo, áudio e ima-
gem — e é atualizado todos 
os dias. De acordo com Ga-
briella, uma de suas priorida-
des é tornar o projeto bilín-
gue, para que possa ser aces-
sado também em português. 
Confira o bate-papo ao lado.

Saiba maiS Sobre o 
projeto: bit.ly/joca-
compoSitoraS.

Na cerimônia, em 9 de 
fevereiro, Toy Story 4, da Pixar, 
levou o Oscar de melhor 
animação longa-metragem 
(nome dado aos filmes com 
mais de 70 minutos). Lançado 
quase dez anos depois de 
Toy Story 3 (que também 
levou o Oscar da categoria 
na época), o filme conta a 
história de Woody em busca 
de Forky, um brinquedo novo 
que se perdeu dos amigos. 
A animação foi sucesso de 
público, com mais de um 
bilhão de dólares (algo em 
torno de 4,3 bilhões de reais) 
em ingressos vendidos. Este 
é o décimo filme do estúdio 
Pixar a ganhar um Oscar.

Toy STory 4  
ganha oScar
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https://www.youtube.com/watch?v=bW1S2NmR60g
https://www.youtube.com/watch?v=bW1S2NmR60g
https://www.youtube.com/watch?v=_l3YiOxOPRg
http://bit.ly/joca-compositoras
http://bit.ly/joca-compositoras
https://www.youtube.com/watch?v=VQwaTVuKS60
https://disney.com.br/filmes/toy-story-4
https://disney.com.br/filmes/toy-story-4
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Jovem de 17 anos descobre planeta com dois sóis

Wolf Cukier, 17 anos, estava 
no terceiro dia como esta-
giário em um escritório da 
agência espacial norte-ame-

ricana, a Nasa, em Maryland, nos Estados 
Unidos, quando descobriu um planeta com 
dois sóis. O achado aconteceu no ano pas-
sado, mas só foi divulgado em janeiro.

Wolf fazia um programa de estágio, e 
o trabalho dele era analisar dados grava-
dos pelo Satélite de Pesquisa de Exoplane-
ta em Transição (Tess, na sigla em inglês). 
Ativo desde 2018, o instrumento possui 
quatro câmeras que registram pedaços do 

Por Martina Medina

PREVISÕES 
PARA 2020 
QUE NÃO SE 
TORNARAM 
REALIDADE 
(AINDA)

Glossário
Ano-luz: é a distân-
cia percorrida pela luz 
durante um ano. Equivale 
a, aproximadamente, 
9.461.000.000.000 de 
quilômetros.

Projeto tess
O jovem Wolf Cukier não passou 
por um treinamento extenso 
ou aprofundado para fazer a 
descoberta. O projeto Tess 
recruta pessoas comuns que 
acompanham a transmissão 
on-line de padrões no brilho das 

Wolf CukierFo
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Fontes: CNN, Época, R7 e Revista Galileu.
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s o b r e. . .
O turismo espacial está prestes 
a acontecer, e eu não vejo a hora 
de acompanhar, mas espero que 
os turistas não façam sujeira nem 
estraguem nada por onde passem. 
As pessoas precisam ter uma 
consciência melhor sobre o cuidado 
com o próximo e os planetas.
Isabela J., 11 anos, de Brasília (DF)

espaço fora do Sistema Solar. As imagens 
geram gráficos de como o brilho das es-
trelas mudam. Quando o brilho apresenta 
um padrão específ ico, pode signif icar que 
ela está passando por um planeta até en-
tão desconhecido. 

“Pensei que fosse um eclipse estelar 
[quando uma estrela passa na frente da ou-
tra], mas o padrão de tempo era diferente. 
Acabou que era um planeta”, disse o garo-
to, em comunicado da Nasa.

Cientistas verificaram a observação de 
Wolf e concluíram que ele descobriu um 
planeta 6,9 vezes maior do que a Terra. Lo-
calizado a 1.300 anos-luz de distância, ele 
foi batizado de TOI 1338  b. 

estrelas. Quando a transmissão 
apresenta alterações 
específicas, eles avisam os 
cientistas responsáveis. O 
projeto funciona dessa forma 
porque seres humanos são 
melhores do que computadores 
nesse trabalho.

A o longo dos últimos 
anos, diversos cientis-

tas e estudiosos tentaram 
descobrir como estaríamos 
vivendo em 2020. Mas algu-
mas previsões não se realiza-
ram. Veja algumas delas.

• robôs
Previsão: em 2006, 
especialistas da Universidade 
Elon, nos Estados Unidos, 
disseram que, antes de 
2020, robôs com inteligência 
artificial seriam comuns no 
nosso dia a dia, assumindo 

• AlimentAção
Previsão: no livro A Medicina 
da Imortalidade, de 2004, o ex-
diretor de engenharia do Google, 
Ray Kurzweil, apostou que seria 
possível injetar nanorrobôs 
(pequenos a ponto de circular 
pelos vasos sanguíneos) no 
corpo humano. Eles seriam 
capazes de fornecer os 
nutrientes de que precisamos, e 
de forma mais eficiente. 

reAlidAde: os nanorrobôs são 
usados para muitas coisas, até 

• teletrAnsPorte
Previsão: o livro Shift 2020, de 
2014, traz várias previsões para 
o ano. Uma delas aponta que 
o teletransporte seria normal 
e que 2020 seria o ano das 
tecnologias de mobilidade.

reAlidAde: está bem longe 
de acontecer. Até agora, os 
cientistas só conseguiram 
teletransportar uma única 
partícula chamada qutrit. Bem 
diferente de um ser humano.

• turismo nA luA
Previsão: diversas empresas 
privadas prometeram o turismo 
espacial para antes de 2020. 
O representante de uma delas, 
a Space Adventures, disse 

completamente atividades 
profissionais mais mecânicas 
ou que exigissem esforço físico. 

reAlidAde: os robôs não 
evoluíram tanto. Alguns 
profissionais da área alegam 
que a crise econômica iniciada 
em 2008 atrasou os avanços.

para combater doenças, mas 
não substituíram a comida. 

que, neste ano, estaríamos 
planejando passeios em Marte.

reAlidAde: as empresas 
seguem tentando e algumas 
pessoas já até compraram a 
passagem antecipadamente. 
A previsão é de que o primeiro 
turista espacial vá para a Lua 
em 2023. 

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/nasa-s-tess-mission-uncovers-its-1st-world-with-two-stars
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2018/09/bilionario-japones-sera-o-primeiro-turista-viajar-ate-lua.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2018/09/bilionario-japones-sera-o-primeiro-turista-viajar-ate-lua.html
https://www.youtube.com/watch?v=oXeY3_vZNzE
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Para ser escritor, 
você tem que 
(...) ler mais do 
que 99% da 
humanidade e 
escrever o tempo 
todo. Toda 
história que você 
tiver, coloque no 
papel.

REPÓRTER MIRIM

Mais de cem histórias para contar

Pedro Bandeira é autor 
de livros para crianças e 
jovens, incluindo a série 

Os Karas

“

“

Nascido Na cidade de San-
tos, litoral de São Paulo, em 
1942, o escritor Pedro Ban-
deira precisou trilhar outros 
caminhos antes de se tornar 
autor de livros para jovens 
e crianças. Ele foi ator, jor-
nalista, criou cenários para 

Como você percebeu que 
queria ser escritor?
Eu sempre vivi de escre-
ver. Desde muito jovem, eu 
trabalhava como jornalis-
ta, uma profissão em que 
a pessoa vive de escrever. 
Então, desde os 20 anos, eu 
escrevia, mas nunca o que 
queria, e sim o que o che-
fe de reportagem manda-
va. Bem mais tarde, eu co-
mecei a trabalhar em uma 
editora grande, em revistas 
de todos os tipos, inclusive 
infantis. Passei a escrever 
muitas histórias infantis pa-
ra essas revistas, mas eram 
revistas de banca de jornal, 
com novas edições a cada 
mês. Por isso, resolvi fazer 
um livro só meu, acabei 
gostando muito e não parei 
mais. Larguei o jornalismo 
e virei escritor. 

Qual era o seu livro prefe-
rido na infância?
Acho que era Reinações de Na-
rizinho, do Monteiro Lobato. 

De onde você tira a inspira-
ção para escrever os livros?
De vocês, jovens e crian-
ças. Eu observo e estu-
do vocês para saber o que 
pensam, sonham, quais 
são suas esperanças, seus 
medos, raivas, carinhos… 
Daí saem as ideias, porque 
quero que vocês gostem do 
que eu escrevo. 

Alguns dos 
principAis 
livros de pedro 
BAndeirA:

• O Fantástico 
Mistério de Feiurinha

• A Droga da 
Obediência 

• O Dinossauro Que 
Fazia Au-Au

• O Mistério da 
Fábrica de Livros

O que você sentiu 
quando escreveu seu pri-
meiro livro? 
Fiquei muito contente, foi 
como ter meu primeiro fi-
lho. Tenho três filhos e um 
monte de netos, mas, sem-
pre que sai um livro, parece 
que é um novo filho.

Existe algum livro que você 
escreveu e nunca publicou?
Um escritor sempre tem 
muitas ideias, mas nem 
sempre elas vão para a fren-
te. Às vezes, elas parecem 
boas, mas ficam guardadas 
no computador. Quando 
chego à metade, ou mesmo 
no começo, acontece de eu 
ver que não está legal. Aí, só 
quando ela fica bem boa, o 
livro fica pronto. 
 
O que você pode dizer para 
as crianças e jovens de 
hoje que sonham em ser 
escritores?
Para qualquer profissão que 
for seguir, você precisa trei-
nar bastante. Se quiser ser 
um jogador de futebol, tem 
que treinar muito. Se quiser 
ser um químico, precisa es-
tudar bastante. Então, pa-
ra ser escritor, você tem que 
fazer tudo ligado à língua 
portuguesa, ler mais do 
que 99% da humanida-
de e escrever o tempo 
todo. Toda história 
que você tiver, co-

loque no papel. Se estiver 
triste ou com raiva, ponha 
isso no papel. Assim, você 
vai dominar a língua portu-
guesa com as emoções. 

O que você diria para todos 
que te ajudaram nesse ca-
minho?
A humanidade toda me aju-
dou. Tudo o que acontece 
na sua vida, todos os autores 
que você lê e todas as pes-
soas que foram colaborando 
para você ser o que quiser... 
Não só o seu pai e sua mãe, 
e sim todo mundo que te cer-
ca, como seus professores, 
colegas... Até as coisas que 
dão errado na vida ajudam a 
amadurecer e chegar à ida-
de adulta compreenden-
do melhor o mun-
do. Muitas vezes, 
aquilo que você 

não compreendeu — e quer 
compartilhar essa dúvida 
com a humanidade — pode 
ser uma ideia para um tex-
to. Qualquer que seja a pro-
fissão que você tiver escolhi-
do, fique de olhos e ouvidos 
abertos. Nunca se feche para 
a opinião dos outros, a gente 
sempre tem o que aprender.  

Pedro Bandeira  
e Lucas K. M. V. 

peças de teatro... Até que, 
em 1983, decidiu se dedicar 
totalmente à elaboração de 
histórias que já fizeram par-
te da infância e juventude de 
algumas gerações. Desde 
então, já foram mais de cem 
livros publicados e 20 mi-

lhões de cópias vendidas.
Em entrevista ao repórter 

mirim Lucas K. M. V., de 11 
anos, Pedro Bandeira relembra 
essa trajetória e conta mais 
sobre a vida de escritor e sua 
inspiração para tantos perso-
nagens. Confira.

https://www.moderna.com.br/autoresexclusivos/pedro-bandeira/pedro-bandeira.htm
https://www.moderna.com.br/autoresexclusivos/pedro-bandeira/pedro-bandeira.htm
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ESPORTES

Depois de 50 anos, Kansas City 
Chiefs volta a vencer o Super Bowl 

Em 2 de fevereiro, o 
time Kansas City 
Chiefs foi o cam-

peão do Super Bowl, par-
tida f inal da principal li-
ga de futebol americano, a 
National Football League 
(NFL). A equipe, que estava 
há 50 anos sem conquistar 
o título, venceu o San Fran-
cisco 49ers por 31 a 20, em 
um jogo disputado no está-
dio Hard Rock, em Miami, 
nos Estados Unidos. 

Com a vitória, o Kansas 
City Chiefs se consagrou 
campeão do Super Bowl pe-
la segunda vez na história — 

Novidades  
tecNológicas
Os organizadores 
prometem entregar 
a Olimpíada mais 
inovadora da história. 
Veja alguns itens que 
serão introduzidos pela 
primeira vez em Jogos 
Olímpicos: 

� Robôs-mascote: 
Miraitowa (mascote 
da Olimpíada) e 
Someity (mascote 
da Paralimpíada) 
receberão os atletas 
e espectadores com 
acenos, reverências 
e expressões faciais 
variadas.

� Reconhecimento 
facial:
uma máquina será 
usada para autorizar 
a entrada de atletas, 
jornalistas e membros 
das equipes de 
treinamento a áreas 
restritas do evento. O 
equipamento terá um 
banco com fotos das 
pessoas autorizadas. 
Ao chegar ao local, 
será preciso apresentar 
um cartão à máquina, 
que mostrará uma foto 
da pessoa e liberará a 
entrada.   

O QUE ESPERAR DA 
OLIMPÍADA DE TÓQUIO?

tocha olímpica
Maior símbolo do 
evento, foi construída 
com formato 
semelhante ao de 
uma flor de cerejeira, 
tradicional do Japão. 

estrutura 
Quarenta e três locais 
serão usados no 
evento, entre eles, 
oito espaços novos 
(construídos para 
a Olimpíada), dez 
temporários (serão 
utilizados apenas 
para o evento) e 25 
que já existiam. Entre 
as estruturas novas, 
apenas o Centro 
Aquático de Tóquio 
ainda não está pronto 
— a previsão é de que 
as obras acabem em 
fevereiro. 

esportes Novos
A Olimpíada de Tóquio 
será a primeira a ter 
disputas de surfe, 
escalada, karatê, skate 
e beisebol. 

Brasileiros 
olímpicos
Cada modalidade 
possui regras 
próprias para 
classificar os atletas 
para o evento. E, nos 
próximos meses, 
muitos profissionais 
ainda poderão 
conquistar vagas. 
Até o fechamento 
desta edição, o Brasil 
já tinha 170 atletas 
classificados para 
disputar a Olimpíada 
de Tóquio. O Comitê 
Olímpico do Brasil 
(COB) espera que, ao 
todo, 250 brasileiros 
consigam disputar 
os jogos. 

Fontes: Globo Esporte, History, CNN e Forbes. 

a primeira ocorreu na tem-
porada entre 1969 e 1970.

Como funciona  
o Super Bowl?
A partida acontece todos os 
anos, entre janeiro e feverei-
ro. No dia da disputa, pessoas 
do mundo inteiro acompa-
nham a transmissão pela te-
levisão, feita para mais de 170 
países. Neste ano, a audiência 
nos EUA foi de 102 milhões 
de espectadores (mais do que 
a população da Alemanha, 
de quase 83 milhões de habi-
tantes). Esses números fazem 
do Super Bowl um dos maio-
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Kansas City Chiefs
celebra vitória sobre

o San Francisco 49ers
no Hard Rock Stadium,

em Miami 

pittsBurgh 
steelers

dallas  
cowBoys

New eNglaNd 
patriots

saN fraNcis-
co 49ers

greeN Bay 
packers

New york 
giaNts

6  
vitórias

5 
vitórias

5  
vitórias

5  
vitórias

4  
vitórias

4  
vitórias

Falta menos de seis meses para o início 
da Olimpíada de Tóquio, no Japão. O 
evento, que será entre 24 de julho e 9 

de agosto, reunirá 11.091 atletas e promete 
mostrar ao mundo um pouco da cultura do 
país-sede e do interesse dos japoneses por 
tecnologia. Confira a seguir o que esperar da 
32ª edição dos Jogos Olímpicos.

mascote
A mascote da 
Olimpíada de Tóquio 
se chama Miraitowa. 
Em japonês, mirai 
significa futuro e towa, 
eternidade. 

res eventos esportivos do pla-
neta, atrás apenas da Olim-
píada e da Copa do Mundo 
de futebol masculino.

Tantos milhões de especta-
dores também assistem ao jo-
go para conferir as apresen-
tações musicais que ocorrem 
durante o evento. Na edição 
deste ano, a norte-america-
na Demi Lovato cantou o 
hino dos EUA antes do iní-
cio da disputa. Além disso, a 
colombiana Shakira e a nor-
te-americana (descendente 
de porto-riquenhos) Jennifer 
Lopez fizeram um show no 
intervalo do jogo. 

os maiores veNcedores do super Bowl

Para saber 
mais sobre 
o futebol 
americano, 
acesse: bit.
ly/joca-fu-
tebol-ame-
ricano. 

“Para traduzir o texto, 
clique no canto direito  

do navegador, na opção 
“traduzir esta página”

https://www.youtube.com/watch?v=UVV80kTudSM
https://www.youtube.com/watch?v=h1HXzC7NTNM
https://www.youtube.com/watch?v=h1HXzC7NTNM
https://www.steelers.com/
https://www.steelers.com/
https://www.dallascowboys.com/
https://www.dallascowboys.com/
https://www.patriots.com/
https://www.patriots.com/
https://www.49ers.com/
https://www.49ers.com/
https://www.packers.com/
https://www.packers.com/
https://www.giants.com/
https://www.giants.com/
https://tokyo2020.org/en/special/mascot/
https://www.jornaljoca.com.br/5-perguntas-comuns-sobre-super-bowl-e-futebol-americano/
https://www.jornaljoca.com.br/5-perguntas-comuns-sobre-super-bowl-e-futebol-americano/
https://www.jornaljoca.com.br/5-perguntas-comuns-sobre-super-bowl-e-futebol-americano/
https://www.jornaljoca.com.br/5-perguntas-comuns-sobre-super-bowl-e-futebol-americano/
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Carteiro japonês 
esConde 24 mil Cartas 
em Casa

enContre palaVras 
Usadas nesta ediÇÃo 

plataforma lanÇa playlists  
de músiCa para pets

Joca, o único jornal 
para jovens e crianças, é 

uma publicação da editora 
Magia de Ler. Os comentá-
rios e artigos assinados não 

representam, necessariamente, a opinião do 
jornal e são de responsabilidade do autor.

Ma ql su ui c e

...no jogo Minecraft, o som dos fan-
tasmas é, na verdade, a gravação de um 
gato dormindo? O animal pertence ao 
produtor musical do game, que re-
gistrou o áudio por acidente.

...o videogame mais caro do mundo 
foi vendido por 41 mil dólares (mais 
ou menos 185 mil reais), em 2010? O 
Stadium Events foi lançado em 
1987 e tinha uma espécie de ta-
pete em que o jogador andava, 
pulava e corria para controlar o 
personagem. 

...existe um Oscar dos videogames? 
A premiação se chama The Game 
Awards, é realizada todos os anos 
e possui diversas categorias, co-
mo melhor jogo do ano, melhor 
game para a família e melhor tri-
lha sonora.

Videogame
V o c ê  s a b i a  q u e . . .

diretora executiva: stéphanie habrich | editora-chefe: maria carolina cristianini (mtb 41.074) | editor: felipe sali | texto: joanna cataldo | estagiária de texto: helena rinaldi | colaboração: martina medina | 
diretora de criação: ana beatriz pádua | assistente de arte: beatriz lopes | revisão e checagem: luciana maria sanches | tradutora: marina sieh ho | revisão do inglês: nathalie staheli | diretora educacional: 
mônica s. gouvêa | analista educacional: poliana silva | estagiária do educacional: fabíola pereira | magia de ler - gerente executivo: bruno rodriguez | comercial: adriana assumpção e caroline pereira | 
administração-financeiro: camila santiago | logística: alexandre minatti | atendimento: bruna santiago | atendimento e comercial: camila lopes | marketing: sabrina generali | sac magia de ler: 11 2129.6455 
| e-mail: contato@magiadeler.com.br | portal joca: www.jornaljoca.com.br | assinaturas: www.jornaljoca.com.br | impressão: folha de s.paulo | joca in english é uma parceria com a red balloon.
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O aplicativo de áudio Spotify lançou, no dia 15 de janeiro, a fer-
ramenta Pets, com listas de música especialmente voltadas 
para animais de estimação. As playlists incluem faixas pareci-
das com as que os donos mais curtem e são adaptadas à per-
sonalidade de cada bicho. Para isso, o dono deve informar se o 
animal é simpático ou tímido, entre outras características.

A iniciativa surgiu depois de a empresa descobrir que 71% dos donos colocam música 
para os pets escutarem. O resultado faz parte de uma pesquisa realizada com 5 mil donos 
de cachorros, gatos, iguanas, pássaros e hamsters no Reino Unido, Estados Unidos, Aus-
trália, Itália e Espanha. Entre as descobertas mais curiosas estão: 80% dos tutores acre-
ditam que os animais curtem ouvir música, 57% dançam com eles e 69% cantam para os 
próprios bichos.

...em uma escola na Suécia, o Minecraft 
é parte obrigatória do currículo? A ideia 
é que os alunos aprendam sobre 
planejamento de cidades e ques-
tões ambientais. 

...o primeiro videogame foi inventado 
em 1958? Criado pelo físico norte-
-americano William Higinbotham, o 
Tennis for Two era um jogo de tênis 
virtual.

Mauricio de Sousa

10/02/2020 Joca 143 - Imprimir Caça Palavras
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Veja a resposta no site do 
Joca: jornaljoca.com.br.

Um carteiro de 61 anos não conseguiu 
entregar cerca de 24 mil cartas e aca-
bou deixando toda a correspondência 
escondida na casa dele, na cidade de 
Yokohama, no Japão, para que ninguém 
desconfiasse. O crime foi descoberto 
pela polícia japonesa em janeiro, depois 

de o correio da cidade notar a falta de 
mil cartas.

O homem, que não teve o nome re-
velado, disse que “era muito compli-
cado” entregar as correspondências. 
Por isso, ele decidiu escondê-las em 
casa para não parecer menos capaz do 
que os colegas mais jovens. O carteiro 
acabou demitido e, se for condenado 
na Justiça por sua atitude, pode ter que 
pagar em torno de 19 mil reais de multa 
ou cumprir até três anos de prisão.

O serviço local de correio prometeu 
entregar todas as cartas aos destina-
tários, algumas datadas de 2003.

Fontes: Spotify e Estadão. 

https://www.youtube.com/watch?v=TOPisjcmD08
https://www.youtube.com/watch?v=ZQNDSbZHtHY
https://thegameawards.com/
https://thegameawards.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6PG2mdU_i8k
https://www.jornaljoca.com.br/resposta-do-passatempo-edicao-143/
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in english

Portuguese town 
has Free Bus

People in Cascais, Portugal, no 
longer need to pay a bus fare to 
move around town. Circulation 
was cleared in January and requi-
res, as of February, that the town’s 
residents, workers, and students 
make a card to have direct ac-
cess to the benefit. It is expected 
that the free bus pass will also be 
extended to trains in the next few 
months.

The goal is to reduce carbon 
emissions - which pollute the en-
vironment and contribute to global 
warming - and increase the use of 
public transport. This will improve 
traffic in the city which is often vi-
sited by tourists.

The cost of the program is 12 
million euros (the equivalent to 55 
million reais). According to the Mu-
nicipal Chamber of Cascais, fun-
ding will come from fees charged 
in parking lots and other tolls paid 
by drivers, or from advertising (su-
ch as ads) in public spaces.  

Free fare around the world
In Portugal, the town of Ourique 
has also been providing free bus 
service since 2013. In June of that 
same year, Tallinn, in Estonia, was 
one of the first towns to test the 
model which is also in place in 
parts of France, Poland, and the 
United States.

In Brazil, a few towns in the states 
of Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pa-
raná, Rio de Janeiro, and São Paulo 
also provide free bus service.

WORLD

Sources: Cascais.pt, Folha de S. Paulo, Publico, 
Rádio Pax, TSF Rádio Notícias, and UOL

Level 2 uuLevel 1 u Level 3 uuu

Questions to test your understanding 
of the articles are available on JOCA's 
website: jornaljoca.com.br

Project Recovers Five Thousand 
Forgotten Composers
By Martina Medina

Chiquinha was born 
in Rio de Janeiro in 
1847. The daughter of 

a freed slave, she began com-
posing piano pieces when she 
was still a girl. As an adult, 
she was the first woman in 
Brazil to conduct an orches-
tra and make a living from 
music in the 19th century, a 
time when there was much 
prejudice against women in 
society. We are talking about 
Chiquinha Gonzaga. Almost 

one hundred years after her 
death, she is one of the major 
influences in Brazilian music. 

This is one of the stories of 
the almost five thousand fe-
male composers gathered in 
the project called “Donne: 

Women in Music”, created 
in 2018 by the classical sin-
ger Gabriella Di Laccio. It 
all started in 2015, when the 
Brazilian woman, who has 
been living in London for al-
most 20 years, was surprised 
to find an encyclopedia with 
six thousand female com-
posers whom she had never 
heard of. 

 “History has certainly ne-
glected these amazing wo-
men,” said the artist in an 
interview with JOCA. “I 
wanted to do my part and 
share these women’s stories, 

One of   
Gabriella’s prio-
rities is to make 
the project bi-
lingual, so it can 
also be accessed 
in Portuguese.

Chiquinha 
Gonzaga Brazilian 
composer and 
the first woman 
to conduct an 
orchestra in Brazil

their music, and that in so-
me way, this would inspire 
other people, not just musi-
cians, but anyone who had 
been told they could not do 
something.”

 The project has English 
content and information in 
text, educational videos, fi-
ve original albums featuring 
only music by women com-
posers, images and a blog 
that it is updated every day. 
One of Gabriella’s priorities 
is to make the project bilin-
gual, so it can also be acces-
sed in Portuguese. 

Level 3 uuu

CULTURE

Find out more  
about the project:  

bitly/joca- 
compositoras Level 2 uu

https://www.cascais.pt/noticia/cascais-tem-autocarros-gratuitos-partir-de-1-de-janeiro
https://www.youtube.com/watch?v=bW1S2NmR60g
https://www.youtube.com/watch?v=_l3YiOxOPRg
https://www.youtube.com/watch?v=_l3YiOxOPRg
http://bit.ly/joca-compositoras
http://bit.ly/joca-compositoras
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Japanese MailMan Hides  
24 THousand leTTers

plaTforM launcHes playlisT for peTs

l A 61-year-old mailman was 
not able to deliver 24 thousand 
letters, so he hid all the mail in 
his home, in the town of Yo-
kohama, Japan. He did this so 
that nobody would suspect 
anything. The crime was unco-
vered by the Japanese police in 
January of this year, after the 
town’s mail service noticed that 

thousands of letters were mis-
sing.

The man, whose name was 
not disclosed, said it was “very 
complicated” to deliver mail. 
He decided to hide the letters 
at his house so he would not 
seem less competent than his 
younger colleagues. The mail-
man was fired. If he is con-

sidered guilty because of his 
behaviour, he will have to pay 20 
thousand reais in fines or even 
go to jail for up to three years. 
The local mail service promised 
to deliver all the letters to their 
recipients, some of them dated 
from 2003. 

l On January 15th, the 
audio app Spotify laun-
ched a tool called Pets 
with song lists especially 
made for pets. The play-
lists include tracks that 
are similar to the ones pet 
owners most enjoy and 
are adapted to each pet’s 
personality. For this, the 
owner has to specify if 

the pet is friendly or shy, 
among other traits.
The initiative started after 
the company discovered 
that 71% of owners played 
music to their pets. The 
results are part of a study 
carried out with five thou-
sand owners of dogs, cats, 
iguanas, birds, and hams-
ters in the United King-

dom, the United States, 
Australia, Italy, and Spain. 
Among the discoveries, 
the most interesting are 
that: 80% of the owners 
believe that their animals 
enjoy listening to music, 
57% dance with them, and 
69% sing to their pets.

Videogames…D i d  yo u  k n o w  t h a t

... in a school in Sweden, 
Minecraft was a mandatory 
part of the curriculum? The 
idea is that students learn 
about city planning and 
environmental issues. 

... in Minecraft, the ghost 
sounds are, in fact, a recor-
ding of a sleeping cat? The 
animal belongs to the 
musical producer of the 
game, who recorded the 
audio by accident.

... the first videogame was crea-
ted in 1958? Tennis for Two 
was created by the Ameri-
can physicist William Higin-
botham and was a virtual 
tennis game.

... videogames have an Oscar? 
The awards are called The 
Game Awards  and take pla-
ce every year with 27 cate-
gories, including best game 
of the year, best family ga-
me, and best soundtrack.

...the most expensive videogame in the 
world was sold for 41 thousand dollars  
( about 185 thousand reais) in 2010? 
Stadium Events  was launched 
in 1987 and had something like a 
carpet on which the player would 
walk, jump, and run to control the 
character. 

Wolf Cukier, 17, was on the third day of 
his internship at NASA, the American spa-
ce agency in Maryland, in the United States, 
when he discovered a planet that has two 
suns. The finding took place last year, but 
was only disclosed in January.

Wolf was doing an internship and his job 
was to analyse data recorded by the Transi-
ting Exoplanet Survey Satellite (TESS). The 
device, which has been active since 2018, 
has four cameras that record areas of spa-
ce that are outside the Solar System.  The 
images generate graphs that show how the 
brightness of the stars changes. When the 
gleam presents a specific pattern, it could 
mean that it is passing through a planet un-
til then unknown.

“I thought it was a stellar eclipse [when the 
star passes in front of the other], but the ti-
ming was wrong. It turned out to be a planet,” 
said the boy in a NASA communication. 

Scientists verified Wolf’s observation and 
concluded that he discovered a planet 6.9 
times larger than Earth. Located at a dis-
tance of 1300 light years, it was baptised 
TOI 1338 b. 

SEVENTEEN YEAR-OLD 
DISCOVERS PLANET 
WITH TWO SUNS

SCIENCE AND 
TECHNOLOGY

Glossary 
Light-year: it is the distance travelled by 
light in a year. It is equivalent to approximately 
9.461.000.000.000 kilometres. 

Level 3 uuu

Level 2 uu

Sources: Spotify and Estadão.Sources: BBC and Kyodo News
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Sources: G1, MSN, and NASA
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Sources: American Physical Society, 
Mental Floss, Money Inc, and The 
Local

BRAZIL

What Should We Expect from the Tokyo Olympics?  

SPORTS

The start of the Tokyo Olympics in Japan is less than six months away. The event, which will take place between 
July 24th and August 9th, will bring together 11,091 athletes and show the world a little of the host country’s 

culture and interest in technology. Check out what to expect:

Sources: Brazilian Olympic Committee, Government of Japan. The Japan Times, 
and Tokyo 2020

technological noVelties
The organisers have promised to deliver the most innovative 
Olympic Games in history. The following will be seen for the 
first time in the Olympic Games:

�Mascot robots: Miraitowa (mascot of the Olympics)  
and Someity (mascot of the Paralympics) will welcome  
the athletes and spectators with waves, bows, and  
various facial expressions.

�Facial recognition: a machine will be used to authorise  
the entrance of athletes, journalists, and members of the 
training teams to restricted areas of the event.

olymPic torch
The largest symbol of the event, it was built in a shape similar to 
that of a cherry blossom, which is a traditional flower in Japan. 

structure
Forty-three locations will be used during the event, including 
eight spaces that were built for the Olympics, 10 temporary ones 
(that will only be used for the event), and 25 that already existed.

new sPorts
The Tokyo Olympics will be the first to have surf, climbing, karate, 
skateboarding, and baseball competitions. 

Level 2 uuStudents Create 
Device that Converts 
Text into Braille

Thirteen-year-old stu-
dents from Vital Bra-
sil school in São Pau-

lo, Lucas Y., Matheus O., and 
Rafael A., have created a de-
vice that converts text in Por-
tuguese into Braille - the main 
written system used by peo-
ple who are visually impaired. 
This system is made up of 
3D embossed dots that form 
words, numbers, and symbols 
that can be identified by touch. 
The project was presented by 
the youngsters at a school com-
petition and received an award 

in the elementary school cate-
gory in October.
To convert text (written on 
computers) from Portuguese to 
Braille, the device uses a spe-
cific program that receives 
commands through a system 
known as the Morse Code. Af-
ter being logged in this code, 
the words are translated by 12 
pins that move up and down, 
thus forming the embossed 
sentences in Braille. Addi-
tionally, the invention creates 
an audio version of the text. 
 
More accessibility
The idea came up when three 
students noticed that many 
books do not have Braille ver-

By Helena Rinaldi

sions and that those that do are 
very expensive. “I thought of 
a way to bring reading to peo-
ple who are visually impaired 
so they are not restricted to the 
books that have been adapted 
to Braille, “ says Matheus, one 

Level 3 uuu

of the creators.
The project is still in test-

ing phase, but according to 
Matheus, the idea is for the con-
verter to be offered to schools 
and libraries to help teach the 
alphabet and reading to those 

who are visually impaired. 
“We already have people who 
will test if the pins are the ideal 
size,” he explains. The materi-
al will also be available for chil-
dren who are visually impaired 
and their parents to test it. 
Source: Estadão

Glossary
Morse code: is a system 
in which each letter, number, 
or symbol is represented by 
a sequence of strokes, dots, 
and spaces. It was created in 
the United States in 1835 to 
help long-distance commu-
nication and made use of a 
device called the telegraph 
to transmit codes. 

Credit: GettyImages
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https://www.youtube.com/watch?v=TOPisjcmD08
https://www.youtube.com/watch?v=6PG2mdU_i8k
https://thegameawards.com/
https://thegameawards.com/
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2020/nasa-s-tess-mission-uncovers-its-1st-world-with-two-stars
https://tokyo2020.org/en/special/mascot/
https://www.youtube.com/watch?v=h1HXzC7NTNM
https://www.invertexto.com/codigo-morse


4    joca |  e d i ç ã o 143  |   fevere iro 2020
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eu estou  
semPre mui-

to triste. o que 
Posso Fazer? 

Lisa C., 10 anos

Quando eu fico triste, falo 
com os meus pais. Eles me 

ajudam quando eu mais 
preciso. Eles são meus 

melhores amigos. 
Giovana, 10 anos

Sempre que eu estou muito 
triste, converso  

com os meus pais e tento 
me divertir. 

Isadora, 9 anos
 

Se eu ficasse triste, eu 
contaria para os meus pais 

e tentaria me divertir com os 
meus amigos. 

Gabrielly R., 10 anos
 

Eu faria uma coisa que me 
deixa alegre, como brincar e 

ficar com a família  
e os amigos.

 Gabriela F., 10 anos

Eu iria brincar com os meus 
amigos, conversar com as 

minhas primas e brincar de 
alguma coisa engraçada 

com a minha família. 
Vitória M., 8 anos  

Mande sua 
resposta das 
próximas perguntas 
das seções para 
joca@magiadeler.
com.br até o dia 27 
de fevereiro. 

A especialista

o que você  
faria se...

...estiVesse  
no cinema  
e Pudesse  
entrar  
no Filme?
Júlia L., 10 anos

“

“

“
“

A próxima pergunta...

A próxima pergunta...

Meu bichinho de estimação 
morreu. Tenho medo de ter 
outro e ficar triste de novo 
[caso algo aconteça com ele]. 
O que devo fazer? Ana Beatriz 
M., 10 anos

...pudesse voltar no 
tempo? Para qual época 
e país você iria? Ana 
Clara, 9 anos 

carta dos leitores
Querido jornal Joca,

 
Nós, alunos dos 2os anos do Colégio Cristo Rei, 
lemos a reportagem “Queimadas na Amazônia 
contribuem para aumento de internações de 
crianças”, publicada na edição 139. Ficamos 
muito tristes e preocupados com a situação 
da Floresta Amazônica, pois ela está sendo 
destruída.

O homem está destruindo a região amazô-
nica, os animais estão perdendo o seu habitat 
e muitos deles estão entrando em extinção. 
Descobrimos que houve um aumento no nú-
mero de crianças internadas com problemas 
respiratórios causados pelas queimadas.

O homem é capaz de mudar tudo isso, au-
mentando a fiscalização, investindo em equi-
pamentos e fazendo campanhas para prevenir 
as queimadas. Se o homem não entrar em 
ação, nossa própria espécie não existirá mais. 
Juntos, salvaremos o nosso planeta!

Contamos com o apoio de todos.
 

2os anos (período matutino) do Colégio Cristo 
Rei, São Paulo (SP)

visite a redação do joca  
e seja o editor mirim 
convidado da próxima edição!  
escreva para   
joca@magiadeler.com.br.

Os alunos do 4º e 5º ano da Emef Julio de 
Mesquita (SP) visitaram a redação para 
ver de perto o processo de produção do 
jornal

editores mirins

Quer assinar o Joca?
(11)3477.3233

contato@magiadeler.com.br
jornal joca.com.br

(11)98756.6665
WhatsApp

Eu iria explorar e 
acampar no filme O Rei 
Leão. Marina C., 9 anos

Eu aproveitaria o 
momento. Gostaria de 
ser um super-herói, 
acho que seria legal. 
Vitor S., 9 anos

Se eu pudesse entrar 
em um filme, eu seria  
o Capitão América.  
Luiz Antônio, 10 anos

Eu iria entrar sem 
barreiras e me 
aventurar com os 
personagens.  
Débora D., 10 anos

Se eu pudesse entrar 
em um filme, eu seria 
uma atriz maravilhosa. 
Maria Eduarda, 9 anos

Eu entraria em uma 
equipe e seria a  
mais aventureira e 
curiosa de todos.  
Valentina K., 10 anos

Olá, Lisa, 

Uma menina da sua 
idade não deveria se 

sentir triste assim, mas isso 
pode acontecer. É normal se 

sentir triste de vez em quando, 
mas não sempre. É muito 

importante que você tente 
entender o que te deixa desse 
jeito, embora às vezes a gente 

não consiga saber ao certo. 
Além disso, é fundamental 

aprender o que fazer com a 
tristeza e como pode se sentir 
melhor. Converse com algum 
adulto em quem você confie 

para que ele te ajude a se sentir 
melhor e a entender o que está 

acontecendo. Boa sorte! 

Natércia M. Tiba Machado – 
psicóloga clínica, psicoterapeuta  

de casal e família.  
Tel.: (11) 99938-0207

etEst

resultado
Se marcou mais @
Suas respostas indicam que você quase nunca perde a paciência. Mesmo que seu dia 
tenha sido estressante, você procura se manter em paz. Isso é muito legal! Só fique 
atento para não guardar sensações que todo mundo tem de vez em quando, como a 
irritação. Nesses momentos, que tal desabafar com um amigo?

Se marcou mais %
Parece que você procura manter o equilíbrio na sua vida: sabe que ter paciência é 
importante, mas também compreende que, de vez em quando, irritar-se é normal. 
Você tem algum amigo que perde a paciência rápido demais? Procure dar algumas 
dicas para ele!

Se marcou mais #
Paciência não deve ser o seu ponto forte. Parece que você fica nervoso quando as coi-
sas não saem como esperava ou quando os outros têm comportamentos de que você 
não gosta. Todo mundo se sente assim às vezes. Mas que tal prestar mais atenção às 
suas reações? Ser mais paciente pode ajudar você a se sentir mais tranquilo.

Você perde a paciência rápido?
1. Se está na fila de uma lanchonete 
e a pessoa na sua frente fica indeci-
sa sobre o que pedir, você: 
@ Espera a vez pacientemente. 
% Fica um pouco irritado, mas aguarda. 
# Não tem paciência, sai reclamando 
com todo mundo e procura outra 
lanchonete. 
 
2. Você está pronto para a escola, 
mas sua mãe ou pai demora mais 
alguns minutos para se arrumar. 
Então: 
# Você começa a discutir e fica nervoso. 
@ Você se senta e espera. 
% Para adiantar, já abre a porta e espe-
ra do lado de fora. 
 
3. Durante uma atividade na sala de 
aula, a conversa de alguns colegas 
está atrapalhando sua concentra-
ção. Você: 
# Fica muito nervoso e discute com 
eles. 
% Conversa com os colegas, pedindo 
que falem mais baixo. 
@ Tenta se concentrar ainda mais. 
 
4. Em um bate-papo com os amigos, 
um deles discorda de todas as suas 
opiniões. O que você faz? 
@ Ouve o que ele tem a dizer e não 
responde. 
# Perde a paciência e, em poucos minu-

tos, começa uma discussão com ele. 
% Apesar de se sentir um pouco irritado, 
procura explicar o seu ponto de vista.
 
5. Você costuma ficar nervoso: 
# Todos os dias. 
% De vez em quando. 
@ Quase nunca.  
 
6. Como você reage quando algo  
não sai como o planejado? 
% Fica chateado e prefere não falar 
com ninguém. 
@ Procura entender o que aconteceu. 
# Fica nervoso e briga com todo 
mundo. 
 
7. Durante trabalhos em grupo  
para a escola, você: 
@ É a pessoa que sempre mantém a 
calma entre todos, evitando que os 
amigos briguem. 
# É o primeiro a se irritar com os 
colegas. 
% É quem tenta levar tudo numa 
boa, mas dentro dos seus limites de 
paciência. 
 
8. Quando fica estressado, você: 
% Prefere não conversar muito. 
@ Tenta fazer coisas que aliviem o seu 
estresse. 
# Acaba brigando com os outros por 
qualquer coisa.

@ % #
Pergunta 1

Pergunta 2

Pergunta 3

Pergunta 4

@ % #

Pergunta 5

Pergunta 6

Pergunta 7

Pergunta 8

https://jornaljoca.com.br/portal/



