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Vista da Bay Bridge, em São 
Francisco, na Califórnia, em 9 de 
setembro. A fumaça dos incêndios 
no estado deixou o céu escuro e 
alaranjado
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O incêndio que atinge o Panta-
nal há mais de 40 dias chegou 
ao Parque Estadual Encontro 

das Águas, na cidade de Poconé, esta-
do do Mato Grosso, em 7 de setembro. 
O parque tem a maior concentração de 
onças-pintadas do mundo, segundo o 
governo estadual.

Cerca de 85% da área do parque foi 
queimada até agora, de acordo com o 
Instituto Centro de Vida (ICV). Dos 
108 mil hectares do local, 92 mil foram 
atingidos pelas chamas (1 hectare re-
presenta mais ou menos o mesmo ta-
manho de um campo de futebol).

O Corpo de Bombeiros afirma que 
enviou mais duas equipes, no dia 8 de 
setembro, para ajudar os 46 bombei-
ros que já combatiam o fogo por lá. De 
acordo com a entidade, seis aeronaves 
fazem parte da operação e cerca de 
30 mil litros de água já foram utiliza-
dos para conter o incêndio. O objetivo 
é impedir que o fogo chegue à região 
leste do parque, onde está o refúgio das 
onças-pintadas.

Queimadas
No total, 136 pessoas — entre bombeiros 
e outros trabalhadores — participam do 
combate aos incêndios no Pantanal. A prio-
ridade é proteger pousadas, fazendas e pon-
tes de madeira da Rodovia Transpantanei-
ra. A operação começou no dia 7 de agosto.

Este ano, os focos de queimadas no 
Pantanal aumentaram 240% em compa-
ração com 2019, segundo o Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe) — 
saiba mais na edição 155 do Joca. Da-
dos divulgados por veículos de imprensa, 
como Folha de S.Paulo e G1, atribuídos ao 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Iba-
ma), mostram que a área queimada na 
região em 2020 já passa de 2,3 milhões 
de hectares — maior do que o território 
de Sergipe. O Joca entrou em contato 
com o Ibama, que não confirmou a in-
formação até o fechamento desta edição.  

Provocado, muitas vezes, pela atividade hu-
mana  para queimar lixo e preparar terreno 
para plantação, o incêndio se alastra com o 
clima seco, o calor e os fortes ventos na região.

Fogo ameaça maior refúgio  
de onças-pintadas do mundo

Desde meados de março, quando a qua-
rentena começou no Brasil, a casa de 
crianças e adolescentes de todo o país 
mudou. De repente, ela se tornou local 
de estudo, escritório para alguns pais, 
espaço de lazer... Como é lidar com tudo 
isso ao mesmo tempo, por mais de seis 
meses? Veja o que dois leitores do Joca 
responderam.

“Para mim, parece que o tempo está 
passando mais devagar. Estou tendo au-
las on-line e, no tempo livre, brinco e 
jogo com os meus irmãos, leio livros e 
fico no videogame e tablet. Sinto fal-
ta de passear nos fins de semana com 
os meus amigos e de ir todos os dias 
para a escola. Eu tenho dois irmãos. Se 
eles não estivessem aqui, eu ficaria ain-
da mais entediada. Antes do isolamento, 
eu quase não ficava em casa. Acho que 
eu me aproximei da minha família com a 
quarentena”, Namie I., 9 anos 

“A quarentena não está sendo muito cha-
ta porque eu tenho muitas coisas para fa-
zer em casa, como falar com meus ami-
gos pelo WhatsApp, jogar videogame 
com eles, fazer as lições, ajudar a minha 
mãe. Mas, ao mesmo tempo, não é tão 
bom, porque é um pouco sem graça não 
poder sair para jantar fora, ir à casa de 
um amigo ou à escola. Prefiro estudar na 
escola. Quando temos dúvida em uma li-
ção, por exemplo, a professora está ao 
nosso lado e fica mais fácil para resol-
ver”, Guilherme S., 11 anos 

O que fazer cOm tudO issO?
“Como várias outras dificuldades que nós 
já enfrentamos na vida, a pandemia tam-
bém vai passar”, diz Marta Gonçalves, 
psicóloga, psicopedagoga e professora 
do Instituto Singularidades. “O melhor re-
médio que a gente pode ‘usar’ nesse mo-
mento é olhar para a frente, para quando 
tudo chegar ao fim. Os jovens que estão 
angustiados com tudo o que está aconte-
cendo precisam saber que não se senti-
rão assim para sempre. Tudo vai passar.”

Como tem sido 
passar tanto  
tempo em casa?
Por Joanna Cataldo

EM PAUTA
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O episódiO 31 dO podcast revisteen também fala  
sObre Os incêndiOs nO pantanal: spOti.fi/35m81sc.

parque estadual  
encOntrO das Águas 
Criado em 2004, fica a 
mais de 100 quilômetros 
de Cuiabá, capital do 
Mato Grosso. O local foi 
estabelecido para proteger 
a fauna e flora regional e 
atrai turistas que querem 
observar onças-pintadas 
durante passeios de barco 
nos rios Cuiabá e Piquiri.
O melhor período de 
observação é entre julho e 
setembro, época da seca. 
Nesses meses, a espécie 
se aproxima das margens 
dos rios em busca de água 
e alimentos. Assim, é mais 
fácil ver o animal de dentro 
do barco. 

A onça-pintada é 
o maior felino das 

Américas e pesa 
até 135 quilos. 

De acordo com a 
União Internacional 

Para Conservação 
da Natureza (IUCN, 
na sigla em inglês), 

é considerada 
uma espécie 

vulnerável e está 
classificada como 

quase ameaçada 
de extinção

quer dividir cOm O JOca sua  
experiência na quarentena? escreva  

para JOca@magiadeler.cOm.br.

Fontes: Agência Brasil, CNN Brasil, Folha de S.Paulo, G1, ICV, governo do Mato Grosso, O Eco, 
Repórter MT, União Internacional Para Conservação da Natureza, UOL e WikiParques.
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A 5ª edição da pesquisa 
“Retratos da Leitura 
no Brasil”, realizada 

por uma parceria entre o Insti-
tuto Pró-Livro e o Itaú Cultural 
e divulgada em 11 de setembro, 
mostrou aumento no número 
de leitores com idade entre 5 e 
10 anos. Feito entre outubro de 
2019 e janeiro de 2020, o levan-
tamento apontou um aumento 
de 4% na quantidade de leito-
res nessa faixa de idade — eram 
67% dos entrevistados em 2015 
(data da pesquisa anterior) e ago-
ra são 71%. É considerado leitor 

aquele que leu pelo menos um li-
vro — inteiro ou em partes — 
nos últimos três meses.

O objetivo da pesquisa é 
analisar os hábitos de leitu-
ra dos brasileiros. Foram en-
trevistadas 8.076 pessoas, de 
208 municípios e 25 estados. 
Mas nem todos os resultados 
foram positivos. De acordo 
com o estudo, o Brasil per-
deu 4,6 milhões de leitores 
entre 2015 e 2019. 

No entanto, a média de li-
vros lidos pelos brasileiros é 
de cinco por ano, a mesma 

A Justiça aprovou, em 14 de 
setembro, um acordo entre 
a mineradora Vale e a Advo-
cacia-Geral da União (AGU). 
A decisão definiu que a mi-
neradora (responsável pela 
barragem que se rompeu em 
Brumadinho, Minas Gerais, 
em janeiro de 2019) terá que 
pagar 250 milhões de reais 
pela tragédia. O valor se refe-
re a multas ambientais deter-
minadas tanto pelo estado de 
Minas Gerais como pelo Ins-
tituto Brasileiro do Meio Am-

biente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama). 

A quantia será destinada ao 
meio ambiente e a obras para 
a sociedade: 150 milhões de 
reais irão para sete parques na-
cionais de Minas Gerais, como 
o Parque Nacional da Serra da 
Canastra e o Parque Nacional 
Grande Sertão Veredas; os ou-
tros 100 milhões de reais serão 
usados, por exemplo, em proje-
tos de saneamento básico.

Em comunicado, a AGU ex-
plicou que o acordo não dimi-

nui a responsabilidade da Vale 
em relação à tragédia. “Esse 
acordo (...) diz respeito a pena-
lidades de multas ambientais. 
Ele (...) não reduz nem um nível 
de responsabilidade por parte 
da empresa em relação à re-
paração do dano ambiental”, 
disse Marcelo Kokke, procu-
rador federal (exerce a função 
de advogado de instituições 
públicas federais).

Fontes: Agência Brasil, AGU, Estado de 
Minas e G1. 

vale pagarÁ multa de 250 milhões de reais pOr tragédia em brumadinhO

apontada na pesquisa de 2015. 
Isso aconteceu porque, apesar 
de algumas pessoas terem pa-
rado de ler, outras leram mais 
livros ao longo de um ano, o 
que equilibrou a média.

Motivos para ler (e não ler)
Entre todas as idades, as prin-
cipais razões citadas pelos en-
trevistados para ler um livro fo-
ram: gosto, crescimento pessoal 
e distração. Já entre os motivos 
para não ler, a maioria disse 
não ter tempo livre para isso. 

Entre os não leitores, 28% 

disseram não gostar de ler, en-
quanto 14% afirmaram “não 
ter paciência”. Cerca de 20% 
dos participantes se queixa-
ram de ler muito devagar e 
13% contaram ter dificuldade 
para se concentrar na leitura.

Dentre os autores preferidos, 
os mais citados foram Machado 
de Assis, Monteiro Lobato e 
Augusto Cury. Os três livros es-
colhidos como mais marcantes 
pela maioria foram a Bíblia, A 
Cabana (escrito por William P. 
Young) e O Pequeno Príncipe (de 
Antoine de Saint-Exupéry). Já 
o gênero preferido entre crian-
ças e adolescentes é o de contos 
(histórias com textos mais cur-
tos e que, normalmente, têm 
menos personagens).

BRASILEIROS ENTRE  
5 E 10 ANOS ESTÃO LENDO  
MAIS, APONTA PESQUISA

para acessar a pesquisa cOmpleta, cOnsulte O site 
dO institutO pró-livrO: prOlivrO.Org.br.

mais dadOs da pesquisa 
“retratOs da leitura 
nO brasil”
�Uma a cada dez pessoas 

respondeu que não entende a 
maior parte do que lê. 

�81% dos entrevistados 
gostariam de ter lido mais. 

�Dois em cada três brasileiros 
que leem costumam 
abandonar um livro sem 
terminá-lo se não estiverem 
gostando da obra. 

até O fechamentO desta ediçãO, bOmbeirOs ainda buscavam pOr 11 vítimas da 
tragédia em brumadinhO. relembre O casO nO especial que acOmpanhOu O JOca 133. 

GLOSSÁRIO
advOcacia-geral 
da uniãO: institui-
ção que representa 
a União (ou seja, o 
governo federal do 
Brasil) na Justiça.
saneamentO 
bÁsicO: inclui pro-
cessos como tra-
tamento de esgoto 
(em que a água 
suja é despoluída) e 
acesso a banheiros.

Leitores Não leitoresMilhões

2019201520112007

95,6

55

45 50 44 48
50 56 52

88,2

104,7 100,1

Fonte: Instituo Pró-Livro.

cOmparaçãO entre a quantidade de leitOres 
e nãO leitOres (cOnfOrme O anO da pesquisa)
De 2015 para 2019, a perda no número de leitores foi de 4,6 milhões

Vista da barragem 
Córrego do 
Feijão depois do 
rompimento, em 
janeiro de 2019

O gênero preferido 
entre crianças  

e adolescentes  
é o de contos
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MUNDO

Incêndio no maior 
campo de refugiados  
da Europa deixa  
13 mil desabrigados

Em 9 de setembro, um 
incêndio destruiu o 
campo de refugiados 

Moria, na ilha grega de Lesbos. 
Quase 13 mil moradores do lo-
cal ficaram desabrigados. Nin-
guém se feriu na tragédia. A 
causa do fogo ainda está sendo 
investigada, mas autoridades 
trabalham com a possibilidade 
de que ele tenha sido iniciado 
por habitantes de Moria. Isso 
porque, na noite anterior, refu-
giados haviam protestado por 
ter sido obrigados a ficar confi-
nados após 35 casos de covid-19 
serem confirmados no local. 

Os refugiados que estavam 
em Moria devem ser encami-
nhados para outro acampa-
mento, construído entre 13 e 
17 de setembro. Entretanto, al-
guns afirmam que não querem 
ir para o novo local, pois estão 
cansados de esperar por meses 
(ou até anos) em Moria antes de 
seguir para instalações perma-
nentes (a ideia dos campos é que 
sejam um abrigo temporário).

Protestos
Em 13 de setembro, refugia-
dos que moravam em Mo-
ria protestaram por melho-

res condições nos campos. 
Eles fizeram um apelo para 
que a Europa os ajude dian-
te dos problemas que enfren-
tam nesses locais por causa 
de conflitos entre diferentes 
etnias, más condições de hi-
giene e superlotação. 

Outro motivo de insatisfa-
ção é que o novo campo, cons-

O primeiro-ministro de Israel, 
Benjamin Netanyahu, decretou novo 
confinamento no país, com duração 
de três semanas a partir de 18 de 
setembro. A decisão foi tomada porque 
o número de casos de covid-19 vem 
crescendo na região. Israel é o primeiro 
país do mundo a adotar um novo 
lockdown nacional. Saiba mais no site 
do Joca: bit.ly/novo-lockdown-israel.

Israel decreta 
lockdown pela 
segunda vez  
na pandemia

Fontes: BBC, CNN, G1, The New York Times e Worldometer.

truído após o incêndio, deverá 
ficar fechado à noite por cau-
sa do confinamento. Parte dos 
refugiados alega que a medida 
é muito restritiva. Durante os 
protestos, alguns manifestan-
tes lançaram pedras contra a 
polícia, que respondeu com 
gás lacrimogêneo (que causa 
irritação, como nos olhos).

Jovens entram na Justiça contra países 
europeus por causa de aquecimento global
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GLOSSÁRIO
Refugiados: pessoas que deixam 
o país de origem por medo de perse-
guição por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, grupo social, opiniões 
políticas ou por conflitos e violação 
de direitos humanos. Uma pessoa é 
considerada perseguida quando sua 
vida e liberdade estão em risco.

Fontes: CNN, El País e G1.

Correspondente 
internaCional
“Eu já imaginava que tería-
mos outro lockdown, mas não 
agora. Fui pego de surpresa. 
Acho que vai ajudar a diminuir um pouco 
os casos. Mesmo estando em casa, as 
pessoas ainda vão sair para ir ao mercado 
e outras coisas. Então, ainda terão contato”, 
Rony C., 11 anos, de Nahariya, Israel

Um grupo formado por jovens 
portugueses entre 8 e 21 

anos resolveu processar, ou seja, 
entrar com uma ação na Justiça, 
33 países europeus, que, segun-
do eles, estariam contribuindo 
para o aumento do aquecimento 
global. A acusação foi apresenta-
da ao Tribunal Europeu de Direitos 
Humanos, em 3 de setembro. O 

órgão tem como função verifi-
car se as nações estão cumprin-
do com os direitos humanos (sai-
ba mais na edição 109 do Joca). 
De acordo com os jovens, as  
mudanças climáticas podem afe-
tar o futuro deles e das próximas 
gerações e fazer com que seus di-
reitos não sejam cumpridos.

Esta é a primeira vez que o tri-

bunal recebe um caso relacio-
nado a mudanças climáticas. A 
ação é movida com o apoio da 
organização não governamental 
(ONG) The Global Legal Action 
Network (Glan). Segundo o di-
retor da Glan, o objetivo é obri-
gar as nações europeias a tomar 
decisões mais firmes para dimi-
nuir o aquecimento global.

Entre os países acusados pe-
lo grupo estão Portugal, Reino 
Unido, França, Alemanha, Rús-
sia e Espanha.

Lembranças de 2017
Quando a ação se tornou públi-
ca, os jovens fizeram uma cha-
mada de vídeo comentando o 
processo. Na conversa, conta-
ram o que os motivou. “Tenho 
consciência de que, à medida 
que envelhecer, serei exposta a 
ondas de calor que podem du-
rar várias semanas. E isso me 
assusta muito”, disse Catarina 
Mota, de 20 anos. 

Ela e outra participante, Cláu-
dia Agostinho, de 21 anos, mo-
ram na cidade de Leiria, em Por-
tugal, onde, no verão de 2017, 
incêndios florestais deixaram 
mais de 115 mortos. Embora a 
ciência ainda não tenha certeza 
se as chamas tiveram relação 
com o aquecimento global, al-
guns especialistas afirmam que 
as mudanças climáticas teriam 
levado à diminuição do volume 
de chuvas na região, o que au-
mentaria as chances de ocorre-
rem incêndios como os de 2017. 

Fontes: Folha de S.Paulo e Glanlaw.

Incêndio florestal em  
22 de julho de 2019, na 
zona de Cardigos, Portugal

Refugiados 
desabrigados  

de Moria na área 
de Kara Tepe, 

em Lesbos,  
12 de setembro
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TEMPORADA DE INCÊNDIOS  
NA CALIFÓRNIA É UMA  
DAS PIORES DA HISTÓRIA

Em 14 de setembro, 
bombeiro observa 
incêndio na região 
de Camp Nelson, na 
Califórnia, em área que 
abrange, entre outros 
pontos, a Floresta 
Nacional da Sequoia 
(árvore que passa dos 
80 metros de altura)
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Por Martina Medina

A temporada de incêndios 
florestais na Califórnia, 
Estados Unidos, já é uma 

das piores da história, segundo o 
departamento de proteção contra 
incêndios do estado. Mais de um 
milhão de hectares foram atingidos 
pelo fogo neste ano — 1 hectare tem 
mais ou menos o mesmo tamanho 
de um campo de futebol. A área to-
tal destruída pelas chamas em 2020 
é a maior desde 1987, quando os da-
dos começaram a ser registrados. 

O governo da Califórnia decre-
tou estado de emergência. Milhares 
de pessoas tiveram que deixar a ca-
sa em que viviam para fugir do fo-
go, mesmo em meio à pandemia do 
novo coronavírus. Até o fechamen-
to desta edição, tinham sido regis-
tradas 20 mortes na região. Mais de 
6 mil estruturas, como residências e 

prédios, foram destruídas. Aproxi-
madamente, 17 mil bombeiros tra-
balham para conter as queimadas.

Segundo a agência nacional de 
combate a incêndios, em toda a 
costa oeste dos EUA, a área atin-
gida pelo fogo é de 2,8 milhões 
de hectares, o que equivale ao ta-
manho do estado de Alagoas. Há 
pelo menos 87 focos de incêndio 
em 11 estados, como Oregon e 
Washington, além da Califórnia.

Motivos
Os incêndios são comuns na re-
gião nesta época do ano e funcio-
nam na natureza para renovar o 
ecossistema. Mas, em 2020, o fogo 
se alastrou mais do que de costu-
me. Os principais motivos são as 
temperaturas recordes (acima de 
54 graus Celsius (oC) em alguns 
locais, como o Vale da Morte, de-

serto da Califórnia — saiba mais 
na edição 155 do Joca), o clima 
seco, a falta de chuva e os ventos 
intensos. Cientistas afirmam que 
as mudanças climáticas vêm pro-
longando o verão, o que intensifi-
ca o calor e a secura do clima.

A maioria dos incêndios f lores-
tais é provocada por seres huma-
nos. Em um caso recente, fogos 
de artifício durante um chá re-
velação (para saber se um bebê é 
menina ou menino antes do nas-
cimento) na Califórnia foram res-
ponsáveis por uma queimada. Em 
agosto, uma tempestade de relâm-
pagos perto da baía de São Fran-
cisco provocou mais de 300 incên-
dios. Outras possíveis causas se-
guem sendo investigadas.

Fontes: CNET, CNN, CNN Brasil, governo do Canadá, 
National Geographic, National Interagency Fire 
Center, The New York Times e Vox.

a poluição  
que vem dos 
incêndios
Em 9 de setembro, fo-
tos publicadas nas re-
des sociais mostraram 
o céu de Los Angeles, 
na Califórnia, laranja 
por causa poluição. 
Algumas cidades da 
costa oeste dos EUA 
ocupam os piores 
lugares no ranking 
mundial de qualidade 
do ar desde que as 
queimadas começa-
ram, de acordo com 
o grupo de monitora-
mento IQAir. O dado 
revela o risco para a 
saúde respiratória dos 
moradores da região.

Imagens do satélite 
Copernicus Sentinel-2, 
do Programa de 
Observação da Terra 
da União Europeia, 
mostram que as 
nuvens formadas pela 
fumaça podem chegar 
a 8 mil metros de altura 
e se espalhar por 20 
quilômetros. Neste 
ano, a fumaça dos 
incêndios nos EUA foi 
tão longe que chegou 
a Vancouver, cidade do 
Canadá próxima à fron-
teira entre os países.

Correspondentes 
internaCionais
“Os incêndios aconteceram 
longe de nossa cidade, mas a 
qualidade do ar está péssima 
há semanas. Por isso, não 
podemos sair de casa e, se 
tivermos que sair, temos que 
usar máscaras de proteção 
contra cinzas porque essa 
poluição é considerada muito 
perigosa para os pulmões. Às 
vezes, não dá para ver a rua 
de tanta fumaça e o sol fica 
vermelho. Minha preocupação 
é de que o fogo chegue até 
aqui. Também é triste saber 
que os animais e a floresta 
estão em risco.”
Lena S. M., 15 anos,  

Sacramento, Califórnia, EUA

“Nos últimos anos, durante 
algumas semanas, a fumaça 
e as dúvidas pairavam no ar e 
os incêndios estampavam as 
manchetes. Mas este ano foi 
diferente. Os californianos tiveram 
que lidar com uma nova paisagem. 
Acordamos um dia com um céu 
vermelho escuro. Parecia que 
estávamos em Marte.”
Jordan M., 17 anos,  

Los Altos, Califórnia, EUA

“A fumaça nos mantém presos 
dentro de casa, mais do que 
quando estivemos por causa do 
novo coronavírus. Um dia, o céu 
estava laranja escuro e tivemos 
que manter as luzes acesas até 
o meio-dia para poder enxergar. 
Outro dia, cinzas caíram do céu.”
Sofia, 13 anos, Los Altos, Califórnia, EUA

 

“Já são tantos dias de céu 
esfumaçado e de péssima 
qualidade do ar... Eu me sinto 
mal por não conseguir caminhar 
e fazer outras atividades ao ar 
livre. Estou presa, e respirar ar 
puro já não é garantido. Toda 
noite, antes de dormir, peço que 
a chuva caia.”
Mirabella K., 15 anos, Los Altos, 

Califórnia, EUA

leia mais depoimentos no site do Joca: JornalJoca.com.br.



6    joca |  e d i ç ã o 157  |  setembro |  outubro de 2020

Cr
éd

ito
s:

 E
ug

en
e 

H
os

hi
ko

 - 
Po

ol
 v

ia
  G

et
ty

 Im
ag

es
/ L

au
re

n 
D

eC
ic

ca
 e

 Y
aw

ar
 N

az
ir_

G
et

ty
Im

ag
es

Números da covid-19*

Casos no mundo: 30.949.804*

mortes no mundo: 959.116*

Casos no Brasil: 4.558.068**

mortes no Brasil: 137.272**
 
*De acordo com a Organização Mundial da Saúde até 
o fechamento desta edição. **Segundo o Ministério da 
Saúde, em 21 de setembro.

eUa sUsPeNdem algUmas 
restrições de voos viNdos do 
Brasil 
Desde 14 de setembro, parte das restrições que 
o governo dos Estados Unidos tinha imposto 
para voos do Brasil foi suspensa. A medida 
também vale para China, Irã, Reino Unido, 
Irlanda e alguns países da União Europeia. 
Agora, cidadãos norte-americanos e seus 
filhos, por exemplo, que tenham passado por 
essas nações enfrentarão menos medidas 
de segurança ao chegar aos EUA. Já não 
americanos que tiverem passado pelos países 
citados até 14 dias antes da viagem ainda não 
podem entrar nos EUA. 
Fontes: O Globo e UOL.

Pedido de impeachment 
de PresideNte é 
recUsado No PerU 
O congresso peruano (grupo de 
políticos do país) decidiu recusar 
um pedido de impeachment 
(quando um governante é 
forçado a deixar o cargo) 
contra o presidente, Martín 
Vizcarra. Ele foi acusado de 
fazer contratações ilegais para o 
governo. Depois de 12 horas de 
debate, 32 políticos votaram a 
favor do impeachment e 78 foram 
contrários. 
Fontes: El País e Folha de S.Paulo.

No egito, 14 
sarcófagos são 
eNcoNtrados 
Em 20 de setembro, 
autoridades do Egito 
anunciaram a descoberta 
de 14 sarcófagos com cerca 
de 2,5 mil anos, em Saqqara. 
Segundo o Ministério do 
Turismo e Antiguidades 
do país, ainda é possível 
enxergar as cores originais 
dos desenhos nos sarcófagos 
e as múmias dentro deles 
estão em bom estado. 
Fontes: Estadão e Exame.

goverNo jaPoNês 
escolhe Novo Primeiro-
miNistro 
Yoshihide Suga, de 71 anos, foi 
escolhido para ocupar o cargo por 
314 dos 462 votos dos políticos 
japoneses, em 14 de setembro. 
Ele assume o lugar de Shinzo Abe, 
que precisou deixar a posição de 
primeiro-ministro por problemas 
de saúde. Suga declarou que 
pretende seguir a mesma linha de 
governo adotada por Abe.  
Fontes: BBC, InfoMoney e O Globo.

taj mahal, Na ÍNdia, 
reaBre Para visitas 
Monumento mais visitado da Índia e 
uma das sete maravilhas do mundo 
moderno, o Taj Mahal reabriu, em 
21 de setembro, após seis meses 
fechado por causa da pandemia. 
As medidas de segurança incluem 
proibição de fotos em grupo e 
controle de temperatura na entrada. 
Serão permitidos 5 mil visitantes por 
dia. Antes, eram em torno de 70 mil 
pessoas diariamente. 
Fontes: BBC e G1.

goverNo da argeNtiNa 
ProloNga qUareNteNa 
mais Uma vez
O isolamento social no país 
foi prolongado para até 11 de 
outubro, ao menos. Com isso, 
a Argentina já prorrogou a 
quarentena 12 vezes e alcançará 
a marca de 205 dias. Até o 
fechamento desta edição do 
Joca, o país tinha quase 623 mil 
casos de covid-19.  
Fontes: G1 e UOL.

GIRO PELO MUNDO 

BritâNicos Poderão ser 
mUltados Por Não segUir 
isolameNto social 
Quem testar positivo para covid-19 e não 
praticar o isolamento social será multado 
em até 10 mil libras (algo em torno de 70 mil 
reais) no Reino Unido. “Se todos seguirem as 
regras, poderemos evitar mais confinamento 
em nível nacional”, disse o secretário de 
saúde britânico Matt Hancock, em entrevista 
à BBC. A regra passa valer em 28 de 
setembro. 
Fontes: IG e UOL.

milhares se maNi-
festam Na tailâNdia 
No dia 19 de setembro, a po-
pulação voltou às ruas para 
protestar contra o governo 
na Tailândia. De acordo com 
a imprensa local, cerca de 50 
mil pessoas se reuniram em 
frente à Universidade  
Thammasat, em Bangcoc, 
para pedir que o primeiro-
-ministro, Prayuth  
Chan-ocha, deixe o cargo. 
Os manifestantes também 
exigiram o fim da lei que 
proíbe criticar a monarquia 
do país. Saiba mais na  
edição 155 do Joca. 
Fontes: Estadão e O Globo. 
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Aproveite os 70 
anos da estreia 
da TV no Brasil 
para saber 
mais sobre a 
história mundial 
desse meio de 
comunicação
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surgimento 

rumo ao sucesso

evolução

Ao longo do tempo, a tela da TV ficou maior e mais fina. Além 
disso, o aparelho passou do sinal analógico de transmissão 
para o digital, ganhando mais qualidade de imagem e som. 
Recentemente, começou a integrar internet para exibir 
plataformas de vídeos por streaming, como YouTube e Netflix. 

Na mesma década, outros aparelhos foram criados por nomes como 
vladimir zworykin (1), da Rússia, philo farnsworth (2), dos Estados 
Unidos, e ernst alexanderson (3), da Suécia.

Um dos marcos é o dia 26 
de janeiro de 1926, quando 

o engenheiro escocês john 
logie baird apresentou a 

cientistas na Royal Institution, 
em Londres (Inglaterra), a 

primeira transmissão de uma 
imagem em movimento. O 

modelo tinha uma tela de 8 por 
6 centímetros (mais ou menos 

o tamanho de uma caixa de 
fósforos).

Desde o século 19, cientistas de 
vários países se empenharam 
em construir um objeto pelo 
qual seria possível ver imagens 
a distância. Assim, a criação 
do aparelho de TV é uma 
combinação de diversos inventos.
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Os experimentos continuaram 
e a televisão começou a 
chegar a diversos países, 
como Japão (1926), Alemanha 
e França (1935), Reino Unido 
(1936), Rússia (1938) e 
Estados Unidos (1939). 

Mas a TV demorou para 
conquistar um grande público. 
Dez anos após a apresentação 
de Baird, não havia mais 
do que 2 mil aparelhos pelo 
mundo. Um dos motivos é que, 
durante a Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), foram 
paralisadas as pesquisas e a 
produção da nova tecnologia.

O grande sucesso viria 
mesmo depois do fim da 
guerra, quando a TV se tornou 
mais barata e ganhou mais 
canais. Em 1948, havia mais 
de 350 mil aparelhos apenas 
nos Estados Unidos. 

Na década de 1950, a TV 
deixou de ser em preto 
e branco. Em 1951, a 
emissora norte-americana 
CBS lançou a primeira 
TV colorida. Ao Brasil, a 
novidade só chegou em 
1972.

tv em cores

controle remoto
O acessório estava presente 
em alguns modelos de TV 
desde a década de 1940, 
mas conectado ao aparelho 
por um fio. Só nas décadas de 
1960 e 1970, os controles 
remotos se tornaram sem fio 
e ganharam mais funções.

Atrações musicais (como 
Elvis Presley), transmissões 
esportivas (incluindo 
partidas de futebol ao vivo) 
e os primeiros telejornais 
começaram a ter destaque 
na década de 1950. 
Diversos eventos, como 
a chegada do homem à 
Lua, em 1969, ficaram 
conhecidos no mundo todo 
pela transmissão televisiva.

eventos marcantes

1 2 3

s i g n i f i c a d o
a palavra televisão 

tem origem  
grega e significa  
“ver de longe”.

gato félix 
foi o primeiro 
personagem 

animado a ter sua 
imagem transmitida 

na tv, em 1928.

1980

1950

1970

1920

1960
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as Primeiras 
emissoras de tV  
do Brasil

1950 | TV Tupi

1953 | TV RecoRd

1959 | conTinenTal

1960 | excelsioR e TV 
JoRnal do commeRcio

1965 | Globo 

1967 | band

1969 | culTuRa

(...)

2020 | Existem 35 
emissoras com redes de 
transmissão pelo Brasil 
afora

5

Boa noite. Está no ar a 
televisão do Brasil”, 
anunciava a figura de 

um pequeno indígena sím-
bolo da TV Tupi, em 18 de 
setembro de 1950, 70 anos 
atrás. Considerada a primei-
ra fala da televisão brasileira, 
a frase ganhou a voz da atriz 
Sonia Maria Dorce, então 
com 6 anos.

Sete décadas se passaram 
e muita coisa mudou. Na 
época da estreia da TV bra-
sileira, a programação da 
primeira emissora do país só 
podia ser assistida na cidade 
de São Paulo, onde estavam 
os únicos 200 televisores do 
Brasil. Eles foram importa-
dos dos Estados Unidos pelo 
jornalista e empresário pa-
raibano Francisco de Assis 
Chateaubriand (1892-1968). 

 A evolução foi rápida: 
em 1951, 7 mil aparelhos 
de TV já estavam liga-
dos na capital paulista e no 
Rio de Janeiro. Atualmen-
te, há televisores em quase 
todos os 71 milhões de la-
res brasileiros, segundo o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).   
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TV comemora 70 anos no Brasil

Fontes: Abert, Anatel, A Tribuna, Aventuras na 
História, Estadão, Folha de S.Paulo, IBGE, O 
Globo, Observatório da TV e O Tempo.

na Página 7, saiBa mais soBre a história da tV no mundo.

Tudo ao vivo
Na década de 1950, todos os 
programas transmitidos pela 
TV eram feitos totalmente ao 
vivo, ou seja, não era possível 
assistir a um programa mais 
de uma vez, algo tão comum 
hoje. Apenas em 1959, com 
a chegada do videotape (fita de 
vídeo em que os programas 
eram gravados), as atrações 
puderam ir ao ar depois da 
gravação. 

Outra diferença é que não 
havia programas todos os 

osCar terá regras Para aumentar diVersidade em Premiação 
a aCademia de artes e Ciên-
Cias Cinematográficas de Holly-
wood (grupo de profissionais 
da área), nos Estados Unidos, 
divulgou, no dia 8 de setembro, 
que novas regras vão ser adota-
das para incentivar a diversidade Fonte: El País, O Globo e site oficial do Oscar. 
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Relembre os primeiros anos da televisão em nosso país, quando  
o universo da telinha era bem diferente do atual

Ter membros de grupos pouco 
representados como personagens 
principais ou coadjuvantes (que 
têm importância na história, mes-
mo não sendo o principal), 30% do 
elenco composto por esses grupos 
ou história principal focada neles. 

Ter um número mínimo (ainda 
não divulgado) de membros de 
grupos pouco representados em 
cargos de liderança, como diretor 
e produtor do filme, ou 30% da 
equipe geral formada por mem-
bros desses grupos. 

entre os indicados ao Oscar de 
melhor filme. As medidas pre-
tendem aumentar a participação 
de grupos pouco representados 
no mercado de filmes, como ne-
gros e latinos.
Serão quatro novos critérios: 

Oferecer vagas de estágio 
(tipo de trabalho para estudantes) 
ou aprendizado para membros de 
grupos pouco representados. 

Ter pessoas em cargos de lide-
rança (nas equipes de marketing 
ou distribuição dos estúdios e 
produtoras de filmes) que façam 
parte dos grupos pouco repre-
sentados.

A produção que cumprir dois 
pré-requisitos da lista poderá 
concorrer ao Oscar de melhor 
filme. A regra nova não vale para 
as demais categorias, como me-
lhor animação ou melhor trilha 
sonora, e entra em vigor a partir 
da edição de 2024. 

Da 
esquerda 
para a 
direita, 
cenas dos 
filmes 
Sayonara, 
Pantera 
Negra e 
Hair love

os administradores das salas de 
cinema da cidade do Rio de Janeiro 
avisaram, em comunicado de 11 
de setembro, que continuariam 
fechados, apesar de a prefeitura ter 
permitido a reabertura de espaços 
culturais, como cinemas e teatros, 
a partir do dia 14. Segundo o 
Sindicato das Empresas Exibidoras 
Cinematográficas do Rio de Janeiro, 
a decisão foi tomada em conse-
quência da proibição da venda de 
comidas e bebidas nos cinemas. As 
salas estão fechadas desde março 
por causa do novo coronavírus. 

A prefeitura diz que a proibição 
diminui as chances de os frequen-
tadores serem infectados pelo vírus. 
Segundo as empresas de cinema, 
porém, sem a venda de bebidas e 
comidas não é possível arrecadar 
dinheiro suficiente para pagar os 
funcionários e a operação das salas.

Na visão das empresas, não ha-
veria riscos: “(...) os clientes esta-
rão sentados com distanciamento 
social garantido em um ambiente 
cujo ar-condicionado promove 
renovação de ar contínua”, afirma 
o comunicado. A prefeitura decla-
rou que a venda nas salas só será 
liberada após avaliação de seu 
comitê científico.

CULTURA

dias — algo que só surgiu em 
1963. Nos primeiros anos, a 
programação seguia os mo-
delos do rádio, com radiono-
velas e adaptações de obras 
da literatura e do teatro. Pro-
gramas feitos especialmente 
para a TV, como desenhos 
animados e telenovelas, fo-
ram surgindo com o passar 
do tempo.

Profissional da TV Tupi opera o 
microfone boom no início das 
transmissões televisivas na 
década de 1950 

Primeira versão do Sítio 
do Picapau Amarelo, 

exibida na TV Tupi entre 
1952 e 1962

Criança representa o pequeno 
indígena símbolo da TV Tupi

Prefeitura autoriza, 
mas Cinemas não 
reaBrem no rio de 
Janeiro

Algumas cidades já reabriram 
cinemas, como Brasília (DF), 
Manaus (AM) e Salvador (BA).  
 
glossário 
Sindicato: entidade que repre-
senta e defende os interesses dos 
associados. Exemplo: sindicado 
dos professores. Fo
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CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Por Helena Rinaldi

Um jogo multiplayer (ou seja, em 
que vários jogadores dispu-
tam entre si) se tornou o mais 

vendido da história da PlayStation 
em 26 de agosto: Fall Guys: Ultimate 
Knockout. Na data, a PlayStation 
Brasil comemorou a conquista nas re-
des sociais, mas o número de usuários 
do jogo, lançado no dia 4 do mesmo 
mês, não foi divulgado. “Acho que 
ele está fazendo sucesso na pandemia 
porque muita gente está em casa e en-
tediada, então as pessoas arrumam 
esses joguinhos para ir passando o 

tempo. E o mais legal é que é um jogo 
dinâmico, você nunca sabe quais de-
safios vai encontrar”, comenta a leito-
ra Sophia F., de 12 anos.

O game é uma disputa em que os 
participantes precisam vencer desa-
fios para avançar de nível. O jogador 
que restar será o vencedor e conquis-
tará a coroa de campeão. “Tem vários 
desafios, de corrida, de futebol e um 
em que você tem uma cauda e as pes-
soas tentam roubá-la para passar de 
nível, por exemplo”, explica o leitor 
Felipe R., 11 anos. Para ele, a parte 
mais divertida é a corrida. “É muito 

legal porque você não tem controle di-
reito do boneco, às vezes ele ‘buga’ e 
não é tão rápido. Tudo pode aconte-
cer, é muito engraçado.”

Já para Rachel H., 10 anos, a parte 
mais divertida é disputar a coroa com 
os outros jogadores. “O que eu mais 
gosto é da ideia de ganhar e ficar nas 
[fases] finais para competir com as ou-
tras pessoas e ver se você vai ser premia-
do. É um jogo bem legal de interagir e 
que a maioria do público pode jogar, é 
um jogo para todos os gostos”, explica. 

Fontes: Jovem Gamer, Nexo e Superinteressante.

Em 26 de agosto, o jogo 
se tornou o mais vendido 
da história da PlayStation
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Mapa interativo 
mostra qual  
seria a sua 
localização há 
milhões de anos
O Planeta Terra nem sempre foi como o 
conhecemos hoje. Ao longo dos anos, as 
condições climáticas mudaram e até os 
continentes se movimentaram. Pensando 
nisso, Ian Webster, um paleontólogo (pes-
soa que estuda a vida do passado da Ter-
ra) da Califórnia, nos Estados Unidos, criou 

um mapa interativo em que você pode ver 
o quanto determinado ponto do planeta se 
moveu ao longo de 750 milhões de anos. 

Basta acessar o site e digitar o nome da 
cidade onde você mora, por exemplo. Uma 
versão em 3D do planeta vai se mover e 
mostrar exatamente qual seria a sua locali-
zação em outras épocas. É possível enxer-
gar o mapa no período em que começaram 
a surgir os primeiros animais vertebrados 
(ou seja, com ossos) ou nos anos em que 
os dinossauros viveram, por exemplo. 

“Meu software geocodifica a localização 
do usuário (ou seja, entende onde ele está) 
e então usa os modelos [criados por outro 
profissional] para levar essa localização ao 
passado”, disse Webster ao site da CNN. 

“Eu mesmo construí a visualização de glo-
bo interativo”, completou ele.

O site está em inglês e é gratuito: bit.ly/
mapa-antigo-terra.

No tempo da paNgeia
Muito do que você vê no mapa interativo 
do passado mostra a Terra ainda na épo-
ca da Pangeia. Há 200 milhões de anos, 
todos os continentes eram unidos, o que 
é chamado de Pangeia. Com o tempo, 
aconteceram movimentações no solo que 
levaram à separação dos continentes e os 
deixaram como eles estão hoje.

Fontes: CNN, Dinosaurpictures.org e iG.

Localização da cidade de São Paulo  
há 120 milhões de anos, segundo o site

Fall Guys: Ultimate Knockout 
vira mania na pandemia
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a Nasa (agência espacial norte-ame-
ricana) divulgou, no dia 10 de setem-
bro, que pretende comprar amostras de 
rochas da Lua de empresas privadas 
(ou seja, que não pertencem ao gover-
no). Os interessados devem entrar em 
contato com a agência para contar seu 
plano e realizar a missão até o satélite 
natural da Terra antes de 2024. 

“Vamos comprar um pouco de solo 
lunar com o propósito de demons-
trar que isso pode ser feito”, disse Jim 
Bridenstine, administrador da Nasa, 
em live nas redes sociais. Ele explicou 
que o comércio de pedaços da Lua 
não tem como objetivo gerar lucro em 
dinheiro, e sim servir de experimento 
sobre como a exploração espacial po-
de acontecer nos próximos anos. 

Cada rocha, de 50 g (gramas) a 500 g, 
pode valer de 15 mil dólares (mais de 78,5 
mil reais) a 25 mil dólares (cerca de 130 
mil reais). Não é necessário trazer a rocha 
para a Terra: quem for até a Lua poderá ar-
mazenar o material em um recipiente se-
guro, que possa ser usado para transpor-
tar a rocha, e mandar uma foto compro-
vando o feito. A própria Nasa vai buscar o 
que for coletado em missões futuras.

Fontes: Nasa, Superinteressante, The Verge e UOL.

Nasa aNuNcia que vai 
comprar pedaços da Lua

No site do Joca, veja mais opiNiões de Leitores sobre o jogo: JornalJoca.com.br.
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A rotina da quarentena na China

Como é ficar em isolamento no 
hotel da China?
Gabriel: Está sendo um pou-
co difícil, porque não estou 
vendo ninguém, não só meu 
irmão, ainda mais porque tí-
nhamos ficado na mesma ca-
sa por sete meses e nos vía-
mos o dia inteiro.
Lucas: É muito estranho, 
mas tem um lado bom. Nos 
EUA, o isolamento era todos 
os dias a mesma coisa em ca-
sa, até ficava chato. Então é 
mais ou menos um alívio. 
Mas a gente se liga por vídeo 
todos os dias para se ver. Por 
causa da minha idade, eu 
pude escolher se ficava com 
meu pai ou a minha mãe no 
quarto, então estou com o 
meu pai. 

Como vocês se sentiram quan-
do souberam da covid-19?
Lucas: Eu praticamente nem 
sabia o que era uma pande-
mia, achei que ia ser só uma 
coisinha na China. Depois, 
fui notando que estava pio-
rando, mas no começo eu 
não tinha a mínima ideia de 
que ia ser tão grande. Eu nem 
imaginei que ia viajar para a 
praia [nos EUA] e não volta-
ria para casa tão cedo.
Gabriel: A gente estava de fé-
rias em janeiro, com uma 
mala cada um, e acabamos 

Mariana R., 10 anos
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REPÓRTER MIRIM

Quando começaram 
as aulas, a gente 
ainda estava nos 
EUA, então tive que 
começar on-line. Em 
alguns dias havia 
ligações da escola às 
onze horas da noite. 
(Gabriel)

Quando os irmãos Lucas B., 13 anos, e Gabriel B., 17 anos, 
foram passar uma semana de férias nos Estados Unidos (onde 

nasceram) em janeiro, nem imaginavam que ficariam sete meses 
sem retornar para casa, na China, por causa da pandemia do 

novo coronavírus. Agora, de volta ao país asiático (após o número 
de casos da covid-19 ter diminuído por lá), os dois contam para 

a repórter mirim Mariana R., de 10 anos, como é passar pela 
quarentena obrigatória de 14 dias pela reentrada na China, em que 

eles precisam ficar em quartos separados num hotel. Confira. 

LucasGabriel

não fala inglês fora da escola. 
É meio difícil conversar com 
outras pessoas.

Vocês gostam da comida da 
China?
Lucas: Gosto de muitas comi-
das chinesas, mas sempre tem 
algumas coisas que acho estra-
nhas demais, como pé de pato. 
Das outras coisas eu normal-
mente gosto. Gosto muito do 
jeito como eles cozinham o 
macarrão, por exemplo. Já 
provei minhoca e escorpião, 
mas não achei muito bom. 
Gabriel: A comida chinesa que 
tem em restaurantes do Brasil 
não parece muito com a daqui. 
Aqui a comida é mais frita, eles 
usam mais óleo. Agora, no iso-
lamento, eles deixam uma 
bandeja na frente da porta do 
quarto, e só podemos abrir a 
porta para pegar a comida.

tendo que ficar sete meses. 
No começo das férias a gente 
nem tinha ouvido falar em 
covid-19 e pandemia, por-
que demorou um pouquinho 
mais para chegar aos EUA. 
Foi só no fim das férias que a 
gente começou a ver notícias 

só se via de noite. Acho que a 
gente se aproximou muito 
nos últimos sete meses. 
Lucas: Eu concordo. Agora 
que a gente está em quartos 
separados até dá um alívio, 
mas também dá saudade. 

Como estão sendo os estudos 
de vocês na quarentena?
Gabriel: Para mim está sendo 
bem diferente porque a 
maior parte dos meus cole-
gas já estava aqui na China, 
onde fica a escola. Quando 
começaram as aulas, a gente 
ainda estava nos EUA, então 
tive que começar on-line. 

sas legais para fazer. Eu fiz 
amigos na escola e gosto bas-
tante, só que em geral eu 
acho que não tem muita coisa 
para fazer.
Gabriel: Eu acho que me acos-
tumei um pouco melhor com 
a mudança para a China por-
que gosto muito de coisas no-
vas, de desafios. Eu gosto de 
morar aqui, só que a língua é 
bem diferente e muita gente 

de que estava piorando mui-
to na China, por isso decidi-
mos não voltar.

Como foi a convivência de vo-
cês com a família nos EUA e 
agora na quarentena da China?
Gabriel: Nos últimos meses, a 
gente se via o dia todo. Era 
diferente, porque a gente es-
tava acostumado com a esco-
la e tudo mais, então a gente 

Em alguns dias havia liga-
ções da escola às onze horas 
da noite [por causa do fuso 
horário]. Foi puxado, mas, 
agora que estamos na Chi-
na, está muito mais fácil.
Lucas: Está muito mais fácil 
mesmo, porque estamos no 
mesmo fuso da maioria das 
pessoas, então não precisamos 
ficar acordados até tão tarde.

Vocês gostam de morar na Chi-
na?
Lucas: Só moramos aqui de 
agosto de 2019 até o começo 
de janeiro, então não sabe-
mos direito quais são as coi-
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Maya Gabeira quebra recorde de 
maior onda surfada por uma mulher

Hamilton bate 
recorde de 
volta mais 
rápida da 
Fórmula 1
No treino classificatório para o Grande 
Prêmio (GP) de Monza, na Itália, em 5 
de setembro, o piloto britânico Lewis 
Hamilton conquistou a pole position 
com a volta mais rápida da história da 
Fórmula 1. Ele percorreu o trajeto em 1 
minuto, 18 segundos e 887 milésimos, 
superando o piloto finlandês Kimi 
Räikkönen, que até então era o detentor 
do recorde — em 2004, Räikkönen tinha 
completado uma volta em 1 minuto, 19 
segundos e 119 milésimos. 

Em entrevista após a corrida, Ha-
milton disse que estava satisfeito com 
o recorde e preocupado com algumas 
mudanças que teve que fazer para essa 
etapa. “A volta foi boa. Em geral, eu fico 
bem feliz com as voltas que faço (...). 
Eu fiz algumas grandes mudanças para 
esse teste classificatório, então estava 
um pouco nervoso de se era o correto a 
fazer, mas no fim deu tudo certo”, disse. 

Apesar do recorde, no dia seguinte, 
Hamilton não teve um desempenho tão 
bom no GP, terminando a corrida na 
sétima colocação. O campeão da etapa 
foi o francês Pierre Gasly.
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A surfista carioca Maya 
Gabeira, de 33 anos, 
quebrou o recorde 

mundial de maior onda surfa-
da por uma mulher: 22,4 me-
tros de altura, o equivalente a 
um prédio de sete andares. O 
feito aconteceu em 11 de feve-

reiro, no campeonato da Liga 
Mundial de Surfe (WSL, na 
sigla em inglês) em Nazaré, 
Portugal, mas o recorde só foi 
anunciado oficialmente em 
10 de setembro.

A brasileira comemorou a vi-
tória no Instagram: “Que dia 

inesquecível. Bater o meu 
recorde, e ainda ter a 
maior onda do ano en-
tre homens e mulhe-
res!”. A marca ante-
rior de maior onda sur-
fada por uma mulher 
também era de Maya 

— 20,72 metros em janeiro de 
2018, também em Nazaré.

Ela ainda foi a responsável 
por uma mudança na forma 
de medir ondas da WSL no 
campeonato. Maya sugeriu 
que fosse usada uma nova 
técnica, elaborada pelos cria-
dores do projeto da piscina 
de ondas artificiais do surfis-
ta profissional Kelly Slater e 
por cientistas do Instituto de 
Oceanografia de San Diego 
e da Universidade do Sul da 
Califórnia (ambos nos Esta-
dos Unidos). 

Para descobrir o tamanho 
da onda, o método faz cálcu-
los comparando a altura da 
onda com a da surfista, das 
pranchas e de outros pontos 
fixos. Além disso, a equipe 
estuda vídeos, fotos e con-
dições do momento, como a 
maré e a luz solar.

Fontes: Globo Esporte, Instagram Maya  
Gabeira, revista Claudia, UOL e WSL.
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Grande prêmio x  
treino classiFicatório
Grande Prêmio (GP) é o nome dado pa-
ra as corridas oficiais de Fórmula 1. Um 
dia antes do GP, os pilotos participam 
do treino classificatório. Aquele que 
tiver o melhor desempenho garante a 
pole position, ou seja, na largada 
do GP, sai na primeira coloca-
ção, uma vantagem em rela-
ção aos adversários.

Fontes: Agência Brasil  
e Fórmula 1.

Lewis Hamilton 
alcançou a pole 
position ao 
realizar a volta 
mais rápida 
na história da 
Fórmula 1

Maya Gabeira 
bateu novo 
recorde ao 

surfar uma onda 
de 22,4 metros 

de altura

Canadense cria bicicletas para pessoas com deficiência 
Por Joanna Cataldo

O canadense Christian Bagg sem-
pre foi fã de atividades ao ar livre. 
“Eu participava de competições 
de snowboarding e mountain bike 
e gostava de caminhar, escalar e 
correr. Gostava de qualquer coisa 
que fizesse com que eu sentisse 
adrenalina e o coração bater mais 
rápido”, contou ele ao Joca. 

Em 1996, porém, Bagg pratica-

va snowboarding quando sofreu 
um acidente e perdeu o movimento 
das pernas. Mas ele não abando-
nou o amor por esportes: em 2008, 
começou a construir uma bicicleta 
para seguir se aventurando. “Sou 
designer mecânico, então não foi 
difícil construir a bike. O difícil foi 
criar o projeto de uma máquina que 
fizesse o que eu queria. Queria vol-
tar a andar nas trilhas”, relembra. 

Ao fim, Bagg desenvolveu a 
bicicleta para ele. Até que uma 
jovem de 14 anos com paralisia 
cerebral pediu para usar a bike, 
e voltou do passeio dizendo que 
aquele havia sido o melhor dia 
da vida dela. “Eu me dei conta de 
que não podia construir a bici-
cleta só para mim”, afirma Bagg.

Foi assim que, em 2018, ele fun-
dou a Bowhead Reach, empresa 

que vende bicicletas para pessoas 
com deficiência. Com as bikes, os 
usuários podem correr, subir e des-
cer ladeiras e dar saltos com se-
gurança e independência. Hoje, a 
companhia atua em todo o planeta. 
“Queremos dar a esses indivíduos 
a chance de ganhar independência 
— seja para fazer mountain bike, 
caminhar ou passear com o ca-
chorro”, conclui Bagg.
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ENCONTRE PALAVRAS USADAS NESTA EDIÇÃO 

LEVE O JOCA ATé O CAChORRO

“Homem voador” atrapalHa 
pilotos nos eUa

Joca, o único jornal 
para jovens e crianças, 

é uma publicação da 
editora Magia de Ler. Os 

comentários e artigos 
assinados não representam, 

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

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

Um homem está sendo procurado pelo FBI 
(o departamento federal de investigação 
dos Estados Unidos) após ter sido visto 
sobrevoando a região de um aeroporto 
com uma jetpack, tipo de mochila que 
permite que a pessoa “voe” impulsionada 
por um jato de gases e líquidos que é 
lançado para fora do dispositivo. O caso 
foi relatado por dois pilotos de avião em 
30 de agosto, na cidade de Los Angeles.

Apesar de não haver lei que proíba voos 
com jetpacks no país, não é permitido que as 

pessoas usem o equipamento perto de aeroportos. O homem, que ainda não foi 
identificado, voava perto de aviões comerciais, a 915 metros de altitude (medida 
usada para apontar uma altura a partir do nível do mar). 

Fontes: BBC, Fox, G1, Olhar Digital, Superinteressante e The New York Times.

As respostas deste caça-palavras estão escondidas na horizontal e vertical, sem ocorrências ao contrário.

Veja as respostas no site do Joca: jornaljoca.com.br.
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A última loja da rede de locadoras de filmes 
Blockbuster voltou a ficar aberta ao público, mas 
agora com uma proposta diferente. O espaço, que 
já tem 20 anos e fica no Oregon, Estados Unidos, 
foi anunciado em um site de aluguel de imóveis 
para que pessoas passem uma noite no mês de 
setembro. A ideia é fazer festas do pijama no local. 

Quem alugar a loja terá direito a uma noite com 
filmes clássicos dos anos 1990 disponíveis na 
locadora, comidas e bebidas típicas de sessões de cinema (como pipoca e refrigerantes), 
sofá-cama, pufes e uma TV gigante. Além disso, o lugar foi decorado para lembrar o ambiente 
de filmes antigos. O preço do aluguel, por noite, é de quatro dólares (cerca de 20 reais).

Fontes: Airbnb, CNN e Ripley’s.

Fontes: Fiocruz, National Geographic 
e National Geographic Kids.

...os besouros formam 
o maior grupo de inse-
tos do mundo? Já foram 
identificadas mais 
de 300 mil espécies 
deles, o que repre-
senta 40% de to-
dos os insetos 
do planeta. 

...alguns besouros 
são capazes de 
carregar coisas 
muito pesadas 
para o seu tamanho? É o 
caso do besouro-do-
-esterco, que pode em-
purrar bolas de esterco 
cerca de 1.140 vezes 
mais pesadas do que 
ele — se um humano 
tivesse essa capacida-
de, arrastaria seis ôni-
bus de dois andares. 

...o maior be-
souro do mundo, 

o Titanus giganteus, 
pesa até 70 gramas 

e chega a 22 cen-
tímetros de com-
primento (maior 

do que a mão de 
um homem adulto)? Ele 
é encontrado no nor-
te do Brasil e na Bolí-
via, Colômbia, Equa-
dor, Guiana, Guia-
na Francesa, Peru e 
Suriname.

...as joaninhas são 
besouros? Elas 
usam as antenas 

para procurar alimen-
tos e parceiros, loca-
lizar-se no espaço, 
entre outras funções. 
Por ser muito sensí-
veis, as antenas cap-
tam o que existe no 
ambiente. 

...a alimentação de-
les varia? Embo-
ra a maioria coma 
plantas, algumas 
espécies podem 
ingerir carniça 
(animais já mor-
tos) ou excremen-
tos, por exemplo. 
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Refúgio
Pantanal
Paleontólogo
Planeta
Pangeia
Oscar
Diversidade
Piloto
Recorde
Aquecimento
Global
Nações

locadora de filmes poderá ser 
alUgada para festas do pijama 
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Questions to test your understanding of the articles 
are available on JOCA's website: jornaljoca.com.br

The fire that has raged in the 
Pantanal for over 40 days 
reached the Encontro das 

Águas State Park, in the town 
of Poconé, Mato Grosso, on 
September 7th. The park has the 
highest concentration of spotted 
jaguars in the world, according to 
the state government.

According to Centro Vida 
Institute (ICV), close to 85% of 
the park’s area has been burned 
up until now. Of the site's 108 
thousand hectares, 92 thousand 
hectares have been affected by 
the flames (one hectare is about 

Fire 
Threatens 
World’s 
Largest 
Spotted  
Jaguar Haven

Level 3 uuu
BRAZIL

C
re

di
ts

: J
am

i T
ar

ris
_G

et
ty

 Im
ag

es

hamilton Breaks formula one’s fastest laP reCord
Level 2 uu
During the qualifying practice 
for the Monza Grand Prix (GP) in 
Italy on September 5th, British 
racer Lewis Hamilton got pole 
position with the fastest lap in 
Formula One history. He covered 
the course in one minute, 18 
seconds and 887 thousandths. 

He surpassed Finnish driver 
Kimi Raikkonen, who was the 
previous record holder. In 2004, 
Raikkonen completed a lap in 
one minute, 19 seconds and 119 
thousandths.

In the interview after the 
race, Hamilton said he was 

pleased with the record and 
concerned about some of the 
changes he had to make for 
that phase.  “I’m generally really 
happy with the actual laps I 
did…I made some big changes 
going in to qualifying, so I was 
a little bit nervous going in that 

it was the right thing to do but it 
worked just fine” he said.

Despite the record, on the 
next day Hamilton did not 
perform as well in the GP, 
finishing the race in seventh 
place. The champion was 
French Pierre Gasly.

grand Prix Vs.  
qualifying session
Grand Prix (GP) is the name 
given to official Formula One 
races. The day before the GP, 
drivers participate in qualifying 
sessions. Whoever has the best 
performance during the practice 
session starts in the pole position.  
At the GP, the pole position starts 
first with an advantage over the 
opponents.

Sources: Agência Brasil and Formula One

SPORTS

the same size as a football field).  
The fire department says 

it sent in two more teams on 
September 8th to help the 46 
firefighters who had already 
been fighting the fire there. 
According to the organization, 
there are six planes taking 
part in the operation and 
about 30 thousand litres 
of water have already been 
dispensed to contain the fire. 
The goal is to prevent the fire 
from reaching the eastern 
part of the park where the 
jaguars’ haven is located.

Overall, 136 people - including 

firefighters and other workers 
– are engaged in fighting 
the fires in the Pantanal. The 
priority is to protect inns, farms, 
and wooden bridges on the 
Transpantaneira Highway. The 
operation began on August 7th.

This year, fire outbreaks in the 
Pantanal rose by 240% when 
compared to 2019, according to 
the National Institute for Space 
Research (Inpe). Data released 
by news media, such as Folha 
de S.Paulo and G1, and credited 
to the Brazilian Institute for the 
Environment and Renewable 
Natural Resources (Ibama), 

show that the area burned in the 
region in 2020 already exceeds 
2.3 million hectares - this is 
larger than the state of Sergipe. 
Joca has contacted Ibama, but 
has not received confirmation 
about the information as of the 
closing of this edition. 

Caused by human activities 
such as burning garbage and 
preparing land for planting, 
fire spreads with dry weather, 
heat, and strong winds from 
the region.

enContro das águas  
state Park
Created in 2004, it is over 
100 kilometres from Cuiabá, 
the capital of Mato Grosso 
state. The park was created 
to protect regional fauna and 
flora and attracts tourists who 
want to observe jaguars while 
on boat trips on the Cuiabá 
and Piquiri rivers.
 The best time for viewing 
is during the dry season, 
between July and September. 
During those months, jaguars 
approach riverbanks in search 
of water and food, making it is 
easier to view the animal from 
the boat.

The jaguar is the largest 
cat in the Americas and 
can weigh up to 135 
kilograms. According 
to the International 
Union for Conservation 
of Nature (IUCN), it is 
considered a vulnerable 
species and is classified 
as nearly threatened with 
extinction.

Sources: Agência Brasil, Folha de S.Paulo, G1, 
government of Mato Grosso, O Eco, Repórter 
MT, International Union for Nature Conservation, 
UOL, and WikiParques
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Oscar Sets Rules to Increase Diversity in Awards
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The last store of the Blockbuster chain 
is once again open to the public, but 
the idea behind it is different now. 
The space in Oregon, in the United 
States, is already 20 years old. It is 
being advertised on a real estate rental 
website as a place for people to spend 
a night during the month of September. 

The idea is to have slumber parties in 
the store.
Anyone who rents the space will get 
a night with the video store’s classic 
films from the 1990s, traditional 
cinema food and drinks (such as 
popcorn and soft drinks), sofa beds, 
ottomans, and a giant TV. The place 

has also been furnished to have an old 
film atmosphere. The rental price is 
four dollars per night (about 20 reais).

Sources: Airbnb, CNN, and Ripleys.

The FBI (the United States’ 
Federal Bureau of Investigation) 
is looking for a man who was 
seen flying near an airport with 
a jetpack. A jetpack is a type of 
backpack that allows a person 
to “fly” using gas and liquid jets 

that come out of the device. 
The case was reported by two 
airplane pilots on August 30th in 
Los Angeles.

Although there is no law that 
prohibits jetpack flights in the 
country, people are not allowed 

to use the equipment near 
airports. The man has not been 
identified yet. He was flying 
close to commercial airplanes at 
an altitude of 915 meters.

“Flying man” Disturbs Pilots in the usa ViDeo rental store aVailable For slumber Parties
Level 1 u
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Level 3 uuu

Earth was not always as we know it to be 
today. Over the years, climate conditions 
have changed and even continents have 
moved. With this idea in mind, Ian Webster, a 
palaeontologist (person who studies life on 
Earth as it was in the past) from California, in 
the United States, created a digital map where 
you can see how far a certain point on Earth 
has moved during its 750 million years.

You just have to go to the website and type in 
the name of the city where you live, for example. 
A 3D version of Earth will move and show you 
exactly where your location would have been 
in other times. It is possible to view the map 
during the period when the first vertebrate 
animals (that is, that have bones) appeared or 
when dinosaurs lived, for example.

“My software ‘geocodes’ the user’s location 
(that is, it understands where the user is) 
and then uses models [created by another 
professional] to run their location backwards 
in time,” Webster told CNN. “I built the global 
interactive visualization myself,” he added.

The site is in English and is available for free: 
bit.ly/mapa-antigo-terra

SCIENCE AND 
TECHNOLOGY

WORLD

Level 1 u

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

... some beetles can carry things that are very 
heavy for their size? This is the case of the 
dung beetle, which can push dung balls 
close to 1,140 times heavier than itself  - 
if humans had this capacity, they would 
be able to drag six double-decker buses.

... the largest beetle in the 
world, the Titanus giganteus, 
weighs as much as 70 grams 
and can be 22 centimetres 
in length (bigger than the 
hand of a grown man)? It 
can be found in northern 
Brazil, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Guyana, French 
Guyana, Peru, and 
Surinam.

... ladybugs are 
beetles? They 
use antennas 
to look for food 
and partners, to 
guide themselves 
in space, among 
other things. 
Because they are 
very sensitive, 
their antennas can 
capture what is in 
their surroundings.

Sources: FioCruz, National Geographic, and National Geographic For Kids.

... beetles make up 
the largest group 
of insects in the 
world? More than 
300,000 species 
have been 
identified, which 
is equivalent to 
40% of all insects 
on Earth.

... their food varies? 
Although most beetles 
eat plants, some species 
can eat animals that 
are already dead or 
excrement, for example.
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Sources: BBC, Fox, G1, Olhar Digital, 
Superinteressante, and The New York Times

Source: El País, O Globo, and Oscar’s official website Sources: CNN, Dinosaurpictures.org, and IG.

Suggested by Heitor D. D., 9 year-old reader

interaCtiVe maP shows 
your loCation millions of 
years ago

Pangea
Much of what you see on the interactive 
map of the past shows Earth during 
Pangaea.  All the continents were joined 
together 200 million years ago - that 
is called Pangaea. Over time, ground 
movements led to continents’ separation.

The Hollywood Film Academy (group of professionals in the field), in the United States, announced on September 8th that new rules would be adopted to 
encourage diversity among nominees for the best Oscar movie. The measures are intended to increase the participation of underrepresented groups in the 
film industry, such as Blacks and Latinos. There are four new criteria:

• Have members of groups that 
are poorly represented in main 
or supporting roles (which are 
important for the story, even if they 
are not the main characters), have 
30% of the cast made up of these 
groups or have the main story be 
focused on them.

• Have a minimum number (not 
yet disclosed) of members of 
groups that are poorly represented 
in leadership positions, such as 
director and movie producer, or have 
30% of the team be made up by 
members of these groups.

• Offer internships or apprenticeships to 
members of underrepresented groups.

• Have people in leadership positions (in 
marketing or studio and film companies’ 
distribution teams) who belong to 
underrepresented groups.

Production that fulfil two of the 
prerequisites on the list will be eligible 
for nomination for the best picture 
Oscar. The new rules do not apply 
to other categories, such as best 
animation or best soundtrack, and 
will start being applied at the 2024 
edition.

A group formed by Portuguese 
youngsters between the ages 
of 8 and 21 have decided to 
sue, that is, take legal action 
against 33 European countries. 
According to the group, these 
countries have contributed to 
an increase in global warming. 
The charge was brought to 
the European Court of Human 
Rights on September 3rd. 
The court is responsible for 
checking if countries are 
observing human rights. 
According to the young people, 
climate change can affect their 
future and that of generations 
to come and stop their rights 
from being upheld.

This is the first time that this 
court has received a climate 
change case. The lawsuit 
has the support of the non-
governmental organization 
(NGO) The Global Legal Action 
Network (GLAN). According to 
the director of GLAN, the goal 
is to force European countries 
make more firm decisions to 

reduce global warming.
Among the countries accused 

by the group are Portugal, 
the United Kingdom, France, 
Germany, Russia, and Spain.

When the lawsuit became 
public, the group held a 
video call and commented 
on the process. During the 
conversation, they talked about 
what motivated them. “… as I get 
older, I will be exposed to violent 
heatwaves that will last for 
several weeks, and it scares me 
a lot,” said Catarina Mota, 20.

Catarina and another 
participant, Cláudia Agostinho, 
21, live in Leiria, in Portugal.  In 
the summer of 2017, forest fires 
there left more than 115 dead. 
Although science is still unclear 
about whether the flames were 
related to global warming, some 
experts say that climate change 
has led to a decrease in rainfall 
in the area, which could have 
increased the likelihood of fires 
such as the one in 2017.

Sources: Folha de S. Paulo and Glanlaw.

young PeoPle sue euroPean 
Countries for gloBal warming

Level 3 uuu

Clockwise, 
scenes from 
the movies 
Sayonara, 
Life of Pi, 
Black Panther 
and Love Hair

Level 2 uu
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CANAL ABERTO

Se marcou mais @  
A relação que você tem com a sua mochila, de acordo 
com as suas respostas, indicam que você é organizado. 
Parece que nunca falta nada dentro dela e que você está 
sempre preparado até para emprestar alguns objetos para 
os amigos. 
 
Se marcou mais %  
Responda rápido: você gosta muito de comer? Se disse 
sim, isso só confirma o resultado do seu teste. Afinal, pa-
rece que o que nunca falta na sua mochila é um lanchinho. 
Se a fome bater, dificilmente você estará desprevenido. 
 
Se marcou mais #  
Onde está sua mochila agora? Pelas respostas do teste, 
talvez você não saiba responder. Tudo indica que você é 
distraído — tanto quando o assunto é perder a mochila, 
como para se esquecer de colocar algo dentro dela.

Mande sua resposta das próximas perguntas das seções para  
joca@magiadeler.com.br até o dia 30 de setembro. 

eu tenho que fiCar diVidindo  
o ComPutador toda hora Com o meu  
irmão. isso me deixa muito irritado.  

o que Posso fazer? Pedro Henrique P., 8 anos  

Primeiramente, você tem que 
entender que seu irmão também 

pode ter a vez dele de usar o 
computador. Enquanto isso, você 

pode buscar novas atividades que 
te agradem, como brincar, assistir 

à televisão, desenhar e pintar. 
Assim, você distrai a cabeça para 

não ficar irritado.  
Giovana B., 14 anos

Você pode tentar conversar com 
ele e achar uma maneira de 

dividir o computador, deixando os 
dois contentes. Mariah C., 13 anos

Converse com os seus pais 
sobre a possibilidade de 

adquirir um computador só 
para você. Diga que você está 
tendo dificuldade em dividir o 

computador com seu irmão, pois 
há momentos em que precisam 
fazer uso simultâneo dele. Acho 
que, se falar com seus pais, eles 

entenderão que isso está te 
incomodando.  

Carolina A., 12 anos

resPostas de alunos  
da esCola CooPerada  

noVa geração – Birigui (sP)

o que VoCê faria se...
...pudesse se teletransportar para outros mundos? 
Luiza D., 9 anos

...entrasse no mundo dos videogames e só pudesse 
reviver quatro vezes? Sofia A. 

A próxima pergunta...

A próxima pergunta...

carta dos 
leitores
Oi Joca,
Faz pouco tempo que meu pai 
assinou o Joca, mas eu já estou 
gostando muito do jornal. Eu peço 
que a letra seja maior (letra muito 
pequena é difícil para criança ler...) 
e quero mais tiras. Gosto muito 
das seções “Você sabia que...”, 
“Maluquices”, “Repórter mirim” e 
“Joca em quadrinhos”.
Eu leio o jornal para a minha mãe e 
para o meu pai.
Abraços!

Laura S., 8 anos 
 
Prezado jornal Joca, 
Eu gostei muito da notícia “Adoção 
de animais aumenta em meio à 
quarentena nos Estados Unidos”, 
publicada na edição 149. Eu 
achei muito interessante a parte 
que falava que os animais foram 
adotados no período de quarentena. 
Antes eles ficavam muito sozinhos 
nos abrigos e agora estão com as 
pessoas e podem fazer companhia 
uns para os outros. Seria muito legal 
se continuassem adotando animais 
e parassem de abandoná-los. 

Gabriel T. 
 
Ao editorial do jornal Joca, 
Li a reportagem “Na Itália, 
artista doa painéis para hospital 
pediátrico”, publicada no site 
do Joca, e fiquei muito feliz em 
saber que em meio à pandemia 
do coronavírus também ocorrem 
coisas boas! Esse artista, ao 
doar sua arte pintando paredes e 
espaços do hospital, compartilhou 
sua habilidade e experiência com 
quem mais precisa neste momento: 
os doentes, os que estão carentes, 
os que precisam de ajuda!

Achei muito bom isso e me senti 
bem em saber que, no meio de 
uma pandemia e de grandes 
dificuldades, temos pessoas que 
usam a habilidade em favor de 
quem necessita de uma alegria em 
meio a tanta confusão! 
Estou extremamente agradecida 
pelo jornal Joca ter compartilhado 
esse acontecimento, que é um 
gesto de amor e solidariedade! 
Muito obrigada,

Beatriz R.

Se eu pudesse, viajaria para todos 
os planetas e voltaria para a Terra 
no mesmo dia. Mariana P., 11 anos 
 
Eu alertaria os seres que vivem lá 
sobre os problemas ambientais da 
Terra e perguntaria se eles podem 
nos ajudar ou como nós podemos 
ajudar a Terra.  
Ana Carolina P., 13 anos 
 
Se eu pudesse me teletransportar 
para outros mundos, aproveitaria 
ao máximo, e, se eu pudesse, 
levaria minha família comigo.  
Carol F., 12 anos 
 

Eu viajaria até eles e tentaria 
entendê-los. Felipe C., 11 anos 
 
Eu aprenderia como funciona 
aquela diferente realidade e levaria 
esse aprendizado para a minha 
própria realidade. Talvez até 
pudesse ensiná-los sobre a minha 
realidade. Aiessa do S., 13 anos 
 
Eu iria explorar muito e descobrir 
coisas novas.  
Maria Clara B., 12 anos

A especialista
Oi, Pedro, entendo que se 
sinta irritado, mas veja 
só: essa é uma situação 
que muitos enfrentam, 
porque só uma minoria tem 
um computador para cada membro 
da família. É difícil que tenha um 
aparelho só para você, pois você 
ainda não tem idade para isso. Esse 
acaba sendo um momento para 
aprender a lidar com a frustração e o 
que te irrita. Tente fazer combinados 
com o seu irmão (com a ajuda de 
um adulto) para saber a que horas 
ele ficará com o computador. Assim, 
você programa algo para fazer e se 
distrai. Mais para a frente, você vai 
perceber que foi bom ter aprendido a 
dividir e a lidar com a frustração.

Natércia M. Tiba Machado – psicóloga 
clínica, psicoterapeuta de casal e família. 
Tel.: (11) 99938-0207

1. A sua mochila costuma: 
@ Ficar sempre no mesmo 
lugar da casa. 
# Nunca estar em local fácil 
de encontrar na sua casa.
% Ter um cheiro que pode 
variar entre salgadinho e 
goma de mascar. 
 
2. O que nunca falta na 
sua mochila? 
% Algum tipo de lanche ou 
guloseima. 
@ Papel e caneta, caso 
seja preciso anotar alguma 
coisa. 
# Na verdade, sempre falta 
algo na sua mochila. 
 
3. Quando você costuma 
organizar a mochila? 
# Não se lembra da última 
vez que fez isso. 
% Só quando precisa tirar 
restos de embalagens de 
comida, balas e chocolates 
de dentro dela. 
@ Com frequência, como 
todos os dias ou toda 
semana. 
 
4. O que acontece 
com você com mais 
frequência? 
@ Emprestar objetos, 
como canetas, para algum 
amigo que se esqueceu de 
colocar itens na mochila. 
# Esquecer a mochila em 
algum lugar e só perceber 
ao chegar em casa. 
% Pegar um lanchinho de 
dentro da mochila quando 
a fome bate fora de hora. 
 
5. Na sua opinião, a 
mochila ideal: 
# Precisa ser bem 
resistente para pegar 
chuva, sol, ficar esquecida 

em um canto qualquer... 
@ Tem muitas divisórias 
e compartimentos 
para deixar tudo bem 
organizado. 
% Deve ser feita de um 
material fácil de limpar 
(caso algum resto de 
alimento acabe sujando 
partes da mochila). 
 
6. Quando vai para a 
escola normalmente, você: 
% Arruma a mochila 
durante o café da manhã 
para acrescentar algum 
lanchinho, fruta ou suco. 
# Precisa encontrar a 
mochila (ou os itens que 
vão dentro dela) nos 
últimos minutos antes de 
sair de casa. 
@ Arruma a mochila na 
noite anterior. 
 
7. O que acontece quando 
o destino da sua mochila 
é acompanhar você em 
uma viagem? 
@ Ela sempre terá peças 
de roupa suficientes, 
escova e pasta de dentes. 
% Com certeza ela terá 
algumas comidinhas para 
matar a fome no trajeto da 
viagem. 
# Ela estará mais vazia 
do que deveria, pois 
provavelmente você vai se 
esquecer de levar algumas 
coisas. 
 
8. Se a sua mochila 
falasse, ela diria: 
% Acho que comi demais 
hoje. 
@ Você cuida muito bem 
de mim! 
# Esqueceu de mim outra 
vez? 

O que a sua mochila  
revela sobre você? 

Minha mãe fica o tempo todo reclamando que eu não 
saio do videogame, mas eu digo para ela que não tenho 
vontade de fazer outras coisas. Podem me ajudar?  
Victor T., 10 anos

Quer assinaR
o Joca?

(11)2391.1178

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

(11)98756.6665

Enquanto o seu irmão usa o 
computador, você pode aproveitar 
para fazer outra coisa, como ler um 
livro ou gibi, desenhar e brincar com 
seus brinquedos. Laura M., 14 anos
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Las preguntas para comprobar tu comprensión 
sobre los artículos están disponibles en  

la página web del JOCA: jornaljoca.com.br

BRASIL MUNDO

El incendio que afecta a Pantanal desde hace 
más de 40 días llegó el 7 de septiembre al Par-
que Estatal Encontro das Aguas, en la ciudad de 
Poconé, estado de Mato Grosso. El parque tiene 
la mayor concentración de jaguares (Panthera 
onca) del mundo, según el gobierno estatal.

De acuerdo con el Instituto Centro Vida (ICV), 
hasta ahora se quemó cerca del 85% del área 
del parque. De las 108 mil hectáreas del lugar, 
92 mil hectáreas fueron alcanzadas por las lla-
mas (una hectárea representa, más o menos, el 
mismo tamaño que un campo de fútbol).

El Cuerpo de Bomberos afirma que el 8 de 
septiembre envió dos equipos más para ayudar 
a los 46 bomberos que ya estaban allí comba-
tiendo el fuego. De acuerdo con la entidad, seis 
aeronaves son parte de la operación y cerca de 
30.000 litros de agua ya fueron utilizados para 
contener el incendio. El objetivo es impedir que 
el fuego llegue a la región este del parque, donde 
está el refugio de los jaguares.

Incendios
En total, 136 personas –entre bomberos y otros 
trabajadores– participan del combate a los 

incendios en Pantanal. La prioridad es prote-
ger posadas, haciendas y puentes de madera 
en la Autopista Transpantaneira. La operación 
comenzó el día 7 de agosto.

Este año, los focos de incendios en Panta-
nal aumentaron el 240% en comparación con 
2019, según el Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciales (Inpe) – más información en 
la edición 155 de Joca. Datos divulgados por 
medios periodísticos, como Folha de S.Paulo e 
G1, y atribuídos al Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama), muestran que el área quemada 
en la región, durante 2020, ya supera los 2,3 
millones de hectáreas – mayor que el territorio 
del estado de Sergipe. Joca se contactó con 
Ibama, pero el instituto no confirmó la infor-
mación hasta el cierre de esta edición.

Provocado por la actividad humana para 
quemar basura y preparar el terreno para plan-
taciones, el incendio se propaga con el clima 
seco, el calor y los vientos fuertes de la región.

Fuentes: Agencia Brasil, Folha de S.Paulo, G1, gobierno de Mato 
Grosso, O Eco, Reporter MT, União Internacional para Conservacão 
da Natureza, UOL e Wiki Parques.

en español

Fuego amenaza el mayor 
refugio del mundo de jaguares
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El jaguar es el mayor 
felino de las Américas 

y puede pesar 
hasta 135 kilos. De 

acuerdo con la Unión 
Internacional para 

la Conservación de 
la Naturaleza (IUCN, 

sigla en inglés), es 
considerada una 

especie vulnerable y se 
la clasifica como casi 

en peligro de extinción.

Jóvenes demandan 
Judicialmente a países 
europeos por causa del 
calentamiento global
Un grupo formado por jóvenes portugueses de entre 8 y 
21 años resolvió demandar, o sea, presentar una acción en 
la justicia, a 33 países europeos que, según ellos, estarían 
contribuyendo al incremento del calentamiento global. La 
acusación fue presentada el 3 de septiembre en el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. El órgano tiene como 
función verificar si las naciones están cumpliendo con los 
derechos humanos (más información en la edición 109 de 
Joca). Según los jóvenes, los cambios climáticos pueden 
afectar el futuro de ellos y de las próximas generaciones, y 
provocar que sus derechos no sean cumplidos.

Esta es la primera vez que el tribunal recibe un caso 
relacionado con cambios climáticos. La acción tiene el 
apoyo de la organización no gubernamental (ONG) The 
Global Action Network (Glan). De acuerdo con el director de 
Glan, el objetivo es obligar a las naciones europeas a tomar 
decisiones más firmes para disminuir el calentamiento global.

Entre los países acusados por el grupo están Portugal, 
Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia y España

Recuerdos de 2017
Cuando la acción se hizo pública, los jóvenes hicieron 
una videoconferencia para comentar el proceso. En la 
conversación, contaron qué los motivó. “Tengo conciencia 
de que, a medida que pase el tiempo, seré expuesta a ondas 
de calor que pueden durar varias semanas. Eso me asusta 
mucho”, dijo Catarina Mota de 20 años.

Ella y otra participante, Claudia Agostino, de 21 años, 
viven en la ciudad de Leiria, en Portugal, donde, en el verano 
de 2017, incendios forestales dejaron más de 115 muertos. 
Aunque la ciencia todavía no tenga seguridad sobre si 
las llamas tuvieron relación con el calentamiento global, 
algunos especialistas afirman que los cambios climáticos 
habrían generado la disminución del volumen de lluvias en 
la región, lo que aumentaría las chances de que ocurran 
incendios como los de 2017.

Fuentes: Folha de S. Paulo y Glanslaw.

Parque 
estatal 
encontro  
das aguas
Fundado en 2004, 
queda a más de 
100 kilómetros de 
Cuiabá, capital de 
Mato Grosso. El 
lugar fue creado 
para proteger 
la fauna y flora 
regionales y 
atrae turistas 
que quieren 
observar los 
jaguares durante 
los paseos en 
barco por los ríos 
Cuiabá y Piquiri.

Incendio forestal  
el 22 de julio de 2019,  
en la zona de  
Cardigos, Portugal
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Un hombre está siendo busca-
do por el FBI (la Oficina Federal 
de Investigación de los Estados 
Unidos) después de haber sido 
visto sobrevolando la región de 
un aeropuerto con una jetpack: 
tipo de mochila que permite 

que una persona “vuele” por 
medio de un chorro de gases 
y líquidos que es lanzado por 
fuera del dispositivo. El caso 
fue relatado el 30 de agosto por 
dos pilotos de avión en la ciu-
dad de Los Ángeles.

A pesar de que no hay nin-
guna ley que prohíba los vue-
los con jetpacks en el país, no 
es permitido que personas 
usen el equipamiento cerca 
de aeropuertos. El hombre, 
que todavía no fue identifica-

do, volaba cerca de aviones 
comerciales a 915 metros de 
altitud (medida usada para 
indicar una altura a partir del 
nivel del mar).

Fuentes: BBC, Fox, G1, OLhar Digital, 
Superinteressante y The New York Times.

“Hombre volador” estorba  
 pilotos en los estados Unidos

videoteca podrá ser alqUilada  
para fiestas de pijamas

El último local de la cadena de arren-
dadoras de películas Blockbuster vol-
vió a quedar abierta al público, pero 
ahora con una propuesta diferente. El 
espacio, que ya tiene 20 años y queda 
en Oregón, Estados Unidos, fue pu-
blicado en una página de alquiler de 
inmuebles para que las personas pa-

sen una noche allí en el mes de sep-
tiembre. La idea es hacer fiestas de 
pijama en el lugar.

Quien alquile el espacio tendrá de-
recho a una noche con películas clá-
sicas de los años 90, disponibles en 
el local, comidas y bebidas típicas 
de sesiones de cine (como palomi-

tas y refrigerantes), sofá-cama, pufs 
y una TV gigante. Además de eso, el 
lugar fue decorado para recordar el 
ambiente de las películas antiguas. 
El precio del alquiler, por noche, es de 
cuatro dólares (cerca de 20 reales).

Fuentes: Airbnb, CNN y Ripleys.
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Nivel 1 u

escarabajos

Fuentes: Fio Cruz, National Geographic y National Geographic for Kids.

…los escarabajos forman el mayor 
número de insectos del mundo? Ya 
se identificaron más de 300 mil 

especies, lo que representa el 40% 
de todos los insectos del planeta.

…algunos escarabajos son capaces de cargar 
cosas muy pesadas para su tamaño? Es el 
caso del escarabajo del estiércol que 

puede empujar bolas de estiércol cerca 
de 1.140 veces más pesadas que él – si 

un ser humano tuviera esa capacidad, 
arrastraría seis ómnibus de dos pisos.

…el mayor escarabajo del mundo, el 
Titanus giganteus, puede pesar hasta 70 
gramos y llega a tener 22 centímetros de 

largo (mayor que la mano de un hombre 
adulto)? Se lo encuentra en el norte 

de Brasil y en Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Guayana 

Francesa, Perú y Suriname.

…las mariquitas son escarabajos? 
Ellas usan las antenas para 

buscar alimentos y pareja y para 
ubicarse en el espacio, entre 
otras funciones. Por ser muy 

sensibles, las antenas captan lo 
que existe en el ambiente.

…su alimentación varía? Aunque la 
mayoría come plantas, algunas 

especies pueden ingerir 
carroña (animales ya muertos) 

o excrementos, por ejemplo.

Nivel 3 uuu

CULTURA

La Academia de Cine de Hollywood 
(grupo de profesionales del área) de 
Estados Unidos divulgó el 8 de agos-
to que se van a adoptar nuevas reglas 
para incentivar la diversidad entre los 
indicados al Oscar para mejor película. 
Las medidas se proponen aumentar la 
participación de grupos poco represen-
tados en el mercado cinematográfico, 
como negros y latinos.

Serán cuatro criterios nuevos:
�Tener miembros de grupos poco repre-

sentados como personajes principales 
o secundarios (que tienen importancia 
en la historia, aunque no sean el prin-
cipal), 30% del elenco debe ser com-
puesto por esos grupos o la historia 
principal debe estar centrada en ellos.
�Tener un número mínimo (todavía no 

divulgado) de miembros de grupos 
poco representados en cargos de lide-

razgo, como director y productor de la 
película, o 30% del equipo general for-
mado por miembros de esos grupos.
�Ofrecer oportunidades de prácticas 

rentadas (tipo de trabajo para estu-
diantes) o de aprendizaje para miem-
bros de grupos poco representados.

�Tener personas en cargos de lideraz-
go (en los equipos de marketing o de 
distribución de estudios y de produc-
toras de películas) que sean parte de 
los grupos poco representados.

La producción que cumpla con dos 
pre-requisitos de la lista podrá com-
petir por el Oscar a la mejor película. 
La nueva regla no es válida para las 
demás categorías, como la de mejor 
animación o de mejor banda sonora, y 
comienza a ser válida a partir de la edi-
ción de 2024.
Fuentes: El País, O Globo y sitio oficial del Oscar.

El Oscar tendrá 
reglas para aumentar 
la diversidad  
en la premiación
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Suraj Sharma en  
La vida de Pi (2012)

Matthew A. Cherry  
en Hair Love (2019)

Marlon Brando  
y Miiko Taka en 
Sayonara (1957)

Michael B. Jordan, 
Chadwick Boseman,  
y Sydelle Noel en  
Black Panther (2018)

Sugerencia del lector 
Heitor D.D., 9 anos
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Mapa interactivo muestra cuál sería  
tu localización hace millones de años

Nivel 2 uu

El planeta Tierra no siempre fue de la 
manera como lo conocemos hoy. A lo 
largo de los años, las condiciones cli-
máticas cambiaron e, incluso, los con-
tinentes se movieron. Pensando en eso, 
Ian Webster, un paleontólogo (perso-
na que estudia la vida del pasado en la 
Tierra), de California, Estados Unidos, 
creó un mapa digital en el que se pue-
de ver cuánto se movió un determinado 
punto del planeta a lo largo de 750 mi-
llones de años.

Basta ingresar a la página web y es-
cribir el nombre de la ciudad donde uno 
vive, por ejemplo. Una versión 3D del pla-
neta se va a mover y va a mostrar exac-

tamente cuál sería su ubicación en otras 
épocas. Es posible ver el mapa en el pe-
ríodo en el que comenzaron a surgir los 
primeros animales vertebrados (con hue-
sos) o los años en los que los dinosau-
rios vivieron, por ejemplo.

“Mi software geocodifica la localiza-
ción del usuario (es decir que entiende 
dónde el usuario está) y entonces usa los 
modelos [creados por otro profesional] 
para llevar esa ubicación al pasado”, di-
jo Webster al sitio de la CNN. “Yo mismo 
desarrollé la visualización del globo inte-
ractivo”, completó.

La página está en inglés y es gratuita: 
bit.ly/mapa-antigo-terra
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CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA

DEPORTES

Hamilton alcanza el 
récord de la vuelta más 
rápida de la Fórmula 1
En el entrenamiento clasificatorio para el 
Gran Premio (GP) de Monza, en Italia, el 5 de 
septiembre, el piloto británico Lewis Hamilton 
alcanzó la pole position al realizar la vuelta más 
rápida en la historia de la Fórmula 1. Él recorrió 
el trayecto en 1 minuto, 18 segundos y 887 
milésimos, superando al piloto finlandés Kimi 
Raikkonen que, hasta entonces, era quien poseía 
el récord – en 2004 había completado una vuelta 
en 1 minuto, 19 segundos y 119 milésimos.

En una entrevista después de la carrera, 
Hamilton dijo que estaba satisfecho con el récord 
y preocupado con algunos cambios que tuvo que 
hacer para esa etapa. “La vuelta fue buena. En 
general, me quedo muy contento con las vueltas 
que hago (…). Hice algunos cambios importantes 
para esta prueba clasificatoria, entonces estaba 
un poco nervioso sobre si eso era lo correcto para 
hacer, pero al final todo salió bien”, dijo.

A pesar del récord, al día siguiente, Hamilton no 
tuvo un desempeño tan bueno en el GP y terminó 
la carrera en la séptima posición. El campeón de la 
etapa fue el francés Pierre Gasly.

gran Premio x  
entrenamiento clasificatorio
Gran Premio (GP) es el nombre que se le da a las ca-
rreras oficiales de Fórmula 1. Un día antes del 
GP, los pilotos participan del entrena-
miento clasificatorio. Aquel que 
tenga el mejor desempeño en el 
entrenamiento obtiene la pole 
position, o sea que en la largada 
del GP sale en la primera 
ubicación, una ventaja 
en relación con los 
adversarios.

Fuentes: Agencia 
Brasil y Fórmula 1
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Lewis Hamilton 
alcanzó la  
pole position  
al realizar  
la vuelta más 
rápida en  
la historia  
de la Fórmula 1

en los 
tiemPos  
de la  
Pangea
Mucho de lo 
que puedes 
ver en el mapa interactivo 
del pasado muestra la Tie-
rra todavía en la época de 
la Pangea. Hace 200 millo-
nes de años, los continen-
tes estaban unidos – lo que 
es llamado Pangea. Con 
el tiempo sucedieron mo-
vimientos en el suelo que 
provocaron la separación 
de los continentes. 

Fuentes: CNN, Dinosaurpictures.org y IG.

Ubicación de la ciudad 
de San Pablo hace 

120 millones de años, 
según el sitio




