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Confira quais acordos estão sendo 
feitos por líderes mundiais na COP26, 
o que o Brasil declarou até agora e 
como os jovens estão se posicionando 
durante o evento • págs. 3 e 5
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As edições do Joca 
vão sair de férias e 

voltam no começo de 
fevereiro. Enquanto 

isso, acompanhe 
notícias pelo site: 
jornaljoca.com.br.

ATENÇÃO!

Durante protesto em 
6 de novembro em 

Glasgow, na Escócia, 
jovem segura cartaz 

com a frase: "Se 
não você, quem? Se 
não agora, quando? 
COP26 ação agora!"

Covid-19 no Brasil
Mês de outubro registra o 
menor número de mortes em 
2021 no país • Pág. 2  

Repórter mirim
Um bate-papo com Guilherme 
Domenichelli, da coluna 
“Dúvida animal”, no site do 
Joca • Pág. 10

10 anos do Joca
Curiosidades, linha 
do tempo e histórias 
divertidas para 
comemorar o aniversário 
do jornal • Pág. 7

http://www.jornaljoca.com.br.
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BRASIL

Na última edição de 2021, leito-
res do Joca contam o que fazem para 
focar nos estudos e dão dicas para 
as provas e atividades de fim de ano.

“Eu começo a estudar pelas provas 
passadas e refaço os exercícios que 
errei, reservando alguns dias para ti-
rar dúvidas com o professor. Também 
leio as anotações que faço nas aulas 
e reescrevo tudo de forma resumida 
para ficar mais fácil. Gosto de fazer 
pausas quando tenho algum motivo, 
como ir ao banheiro, e descansar por 
cinco minutos.” Enrico A., 12 Anos, 
são PAulo (sP)
 
“Costumo começar a estudar pela ma-
téria em que tenho mais facilidade e 
interesse, porque assim me empolgo 
e tenho cada vez mais ambição em 
aprender. Minha sugestão para quem 
não consegue se concentrar é pen-
sar qual horário você mais tem ener-
gia e disposição. Se você fica muito 
cansado de manhã e agitado à noite, 
pode ser bom estudar nesse horário.” 
MArinA i., 11 Anos, são PAulo (sP)

“Para quem não descobriu ainda qual 
é o melhor jeito de estudar, minha dica 
é ir testando várias formas para ver 
qual é a melhor para você. Eu cos-
tumo escrever minhas próprias con-
clusões, porque, às vezes, quando o 
professor fala e a gente copia, não pa-
ramos para entender. Estudar com os 
amigos também pode ajudar, é mais 
divertido e dá mais motivação.” 
PEdro B., 12 Anos, são PAulo (sP)

Dica da especialista
“As matérias que cada um acha mais 
difíceis exigem atenção especial, 
como uma revisão com mapa men-
tal, slides ou listas, que são métodos 
para organizar o pensamento. O es-
tudo em grupo também é importan-
te, porque quem tem mais facilidade 
em um assunto, geralmente, conse-
gue explicá-lo para os colegas em 
uma linguagem mais próxima do que 
a do professor.” VErEnA Muniz, Pro-
fEssorA dA PAn AMEricAn school of 
BAhiA, EM sAlVAdor (BA) 

Dicas para estudar 
no fim do ano
Por Helena Rinaldi

EM PAUTA

exploraNdo o jorNalismo com o joca 
“Quando eu tinha 

uns 13 anos, a minha 
mãe descobriu o Joca 
ao ver uma entrevista 
com a Stéphanie, dona 
do jornal. Ela se inte-
ressou bastante pela 
ideia de um veículo pa-
ra crianças e assinou 
para mim. Em 2018, 

eu fui para São Paulo 
para visitar a redação 
do Joca. Na época,    
queria ser jornalista, 
então foi muito bom, 
pude ver bem como 
funcionava a profissão: 
como é o dia a dia no 
jornal, o que os jorna-
listas fazem, como vão 

Os 
leit

ore
s e

 os 
10 anos do Joca  

outubro foi o mês em que o 
Brasil teve o menor número de mortes 
mensais por covid-19 de 2021. Foram 
registradas 11.075 mortes pela doença 
no país durante o mês, segundo o 
Conselho Nacional de Secretários de 
Saúde. Diante do avanço da vacinação 
e da diminuição de mortes e casos de 
covid-19, algumas cidades estão flexi-
bilizando o uso de máscaras. Segundo 
a Confederação Nacional de Municí-
pios (CNM), 17 cidades brasileiras já 
tinham liberado a utilização do objeto 
ao ar livre até o fechamento desta edi-
ção. O Rio de Janeiro começou no dia 
28 de outubro e foi a primeira capital 
a desobrigar o uso do equipamento 
de proteção ao ar livre.

Por Martina Medina 

o que dizem os especialistas?
De acordo com dois infectologistas 
ouvidos pelo Joca, ainda é cedo para 
interromper a utilização da máscara. 
“Deixar as pessoas julgarem quando 
tem aglomeração ou não no ambiente 
aberto é algo que vai trazer muita 
dificuldade e pouca adesão ao uso 
das máscaras, que ainda é uma forma 
eficiente de controlar a transmissão”, 
alerta a infectologista Raquel Stucchi, 
da Faculdade de Ciências Médicas da 
Unicamp e consultora da Sociedade 
Brasileira de Infectologia.

“Seria importante esperar que pelo 
menos 80% da população fosse 
vacinada, porque esse é um número 
em que se demonstra que existe uma 

Fontes: CNN Brasil, Confederação Nacional de 
Municípios e Conass.

Fonte: Ministério da Saúde, 25 de novembro. 

Em outubro, Brasil tem o menor número mensal 
de mortes por covid-19 de 2021

atrás da informação... 
Participei de algumas 
entrevistas e, quando 
voltei para Curitiba, 
fiz uma matéria para o 
Joca. Acho importante 
ter um jornal voltado 
para esse público, pois 
incentiva os jovens a 
entender melhor as 

coisas que estão acon-
tecendo no Brasil e 
no mundo. Acho que 
isso só traz benefícios 
para o país. Você passa 
a ter jovens que são 
mais antenados e com 
opiniões formadas.” 
Gabriel Z., 17 anos, Curi-
tiba (PR) 
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Adolescente 
se vacina em 

Manaus, no 
Amazonas

A COVID-19 NO BRASIL
TOTAL DE CASOS: 21.886.077
TOTAL DE MORTES: 609.573

PESSOAS VACINADAS, 1ª DOSE: 
157.615.277
PESSOAS VACINADAS, DOSE ÚNICA  
OU SEGUNDA DOSE: 124.157.828

imunidade populacional. Ou seja, é o 
número necessário para evitar que 
o vírus, de fato, circule”, diz Carlos 
Magno Fortaleza, infectologista e 
professor da Faculdade de Medicina 
da Unesp de Botucatu.

https://www.jornaljoca.com.br/dicas-para-estudar-no-fim-do-ano/
https://www.jornaljoca.com.br/dicas-para-estudar-no-fim-do-ano/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-termina-outubro-com-o-menor-numero-mensal-de-mortes-por-covid-19-do-ano/
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/antes-de-80-de-imunizados-nao-e-hora-de-tirar-a-mascara-diz-infectologista/
https://covid.saude.gov.br/
https://covid.saude.gov.br/
https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html
https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html
https://qsprod.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html
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O ministro do Meio 
Ambiente, Joaquim 
Leite, anunciou que 

o Brasil pretende reduzir a 
emissão de gases que cau-
sam o efeito estufa em 50% 
até 2030. O comunicado foi 
feito em 1º de novembro, 
durante transmissão ao vivo 
na Conferência das Nações 
Unidas Sobre Mudanças 
Climáticas (COP26), que está 
sendo realizada em Glasgow, 
na Escócia. Antes, a meta era 
de 43% de redução.

Apesar do compromisso, de 
acordo com o Observatório 
do Clima, o Brasil vem au-
mentando a emissão de gases 
poluentes. Segundo o rela-
tório anual da entidade, de 
2019 para 2020 esse aumento 
foi de 9,6%, enquanto entre 
2020 e 2021 foi de 9,5%. A 
quantidade de gases emitida 
entre 2019 e 2020 foi a maior 
desde 2006. 

Ainda de acordo com o 
Observatório, o principal 
motivo para essas taxas terem 
crescido é o desmatamento — 
em especial o que acontece na 
Amazônia. Um dos métodos 
mais comuns para o desmata-
mento é o das queimadas, em 
que a vegetação das f lorestas 
sofre incêndios para “liberar” 
o local para outros usos. Além 
de produzir gases poluentes, 
a atividade diminui a quan-
tidade de árvores, essenciais 
no ambiente para absorver o 
dióxido de carbono (emitido 
nas queimadas). 

Por outro lado, o mundo, 
de modo geral, registrou 
uma redução de quase 7% na 
emissão desses gases no último 
ano — algo inédito, causado 
pela diminuição generalizada 
de atividades durante a pan-
demia. Com isso, o relatório 
do Observatório aponta que 
o Brasil, provavelmente, é 
o único grande poluidor no 
planeta que aumentou suas 
emissões em 2020. 

BRASIL ANUNCIA REDUÇÃO PELA METADE DA 
EMISSÃO DE GASES DO EFEITO ESTUFA ATÉ 2030
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Estudo aponta quE EmissõEs dE carbono  
podEm batEr rEcordE Em 2023
De acordo com um estudo da Agência Internacional de Energia (IEA, na 
sigla em inglês), o planeta vai alcançar recordes de emissões de dióxido de 
carbono em 2023 se as quantidades liberadas continuarem aumentando. 
Para a pesquisa, isso é resultado dos baixos investimentos em energias 
renováveis (como a energia solar para substituir a elétrica) e dos poucos 
esforços que estão sendo feitos para recuperar a economia mundial após 

a pandemia de covid-19 — o que gera ainda menos investimentos em 
energia que não polui o ambiente. Além disso, depois de 2023, as taxas 
de emissão devem seguir crescendo. 
A solução apontada pelo documento é aumentar os gastos dos governos, 
principalmente de países do Ocidente, com energia limpa. O valor deve ser 
três vezes maior para que o mundo consiga zerar as emissões de dióxido 
de carbono. Ainda segundo o levantamento, é essencial que países ricos 
ajudem as nações pobres a investir em energia renovável.  

por quE é importantE  
rEduzir a Emissão dE  
gasEs poluEntEs?
O efeito estufa é um fenômeno 
que mantém o planeta aqueci-
do, mas que é intensificado por 
gases poluentes, como dióxido 
de carbono. Ao serem liberados 
(por transportes ou indústrias, por 
exemplo), esses gases sobem para 
a atmosfera terrestre e ficam “pre-
sos” ali, acumulando-se em uma 
espécie de camada. Essa camada 
impede o calor de sair da Terra e, 
ao ser intensificada pela ação hu-
mana, leva ao aquecimento global, 
responsável, por exemplo, pelo 
derretimento de geleiras, que faz 
com que o nível dos mares aumente. 

cop26
COP é a sigla em inglês para Con-
ference of the Parties (“conferência 
das partes”). O evento reúne líderes 
de todo o planeta para discutir 
mudanças climáticas e ocorre 
todos os anos, desde 1995. Nele, 
é debatido como está o progresso 
das metas implantadas na Cúpula 
da Terra, reunião realizada no Rio 
de Janeiro, em 1992, com o objetivo 
de proteger o planeta de questões 
como aquecimento global. 
Confira os principais 
acontecimentos da COP26, até 
o fechamento desta edição, na 
reportagem da página 5.

Fontes: Agência Internacional de Energia, 
CEBDS, CNN Brasil, Folha de S.Paulo, Obser-
vatório do Clima, UOL e Valor Econômico.

Queimada em Candeias do 
Jamari, região da floresta 
amazônica próxima a Porto 
Velho, em Rondônia

Joaquim Leite, 
ministro do Meio 
Ambiente

https://www.jornaljoca.com.br/na-cop26-paises-prometem-reduzir-emissoes-de-carbono/
https://www.jornaljoca.com.br/na-cop26-paises-prometem-reduzir-emissoes-de-carbono/
https://www.youtube.com/watch?v=m96U0edcRmk
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Mundo ultrapassa 5 milhões 
de mortes por covid-19

De acordo com da-
dos da Univer-
sidade John Ho-

pkins, dos Estados Uni-
dos, o mundo superou a 
marca de 5 milhões de 
mortes por covid-19, no 
dia 1º de novembro. O 
país com mais perdas de 
vida foram os EUA, com 
cerca de 745 mil mortes, 
seguido pelo Brasil (mais 
de 609 mil) e pela Índia 
(em torno de 459 mil). 

Segundo especialistas 
consultados pelo jornal The 
New York Times, como o epi-
demiologista Denis Nash, 
o número pode ser ainda 
maior, já que algumas na-
ções, como Índia e Etiópia, 
não conseguem registrar 
os óbitos com precisão. 

Por outro lado, a quanti-
dade de mortes vem cain-
do conforme a vacinação 
avança. As exceções estão 
em alguns países, como 
Rússia e China, onde o 
aumento da circulação de 
pessoas fez os casos volta-
rem a crescer, levando a 
novas medidas restritivas 
(veja na edição 179).

EnErgia solar comEça a chEgar a 80 mil pEssoas Em sErra lEoa 

Um projEto social do Reino Unido 
está levando energia elétrica a habi-
tantes de Serra Leoa, país da África. 
A instalação de placas solares, ini-
ciada em 2019, deve chegar a 80 mil 
pessoas que vivem em dezenas de 
aldeias e comunidades rurais, algu-
mas delas sem acesso à eletricidade 
há seis décadas. 

Chamada de Movamba, a iniciati-
va é financiada pelo Projeto de Ener-
gia Renovável Rural (RREP, na sigla 

em inglês), do Reino Unido, e consis-
te na instalação de 32 microrredes 
solares, que totalizam uma potência 
de 1,7 megawatts, o suficiente para 
abastecer 20 mil residências e 23 
centros de saúde. 

Nos últimos meses, o projeto avan-
çou no interior do país. Das 32 micror-
redes previstas, 21 já tiveram a instala-
ção iniciada ou finalizada, benefician-
do 30 mil pessoas. A conclusão total 
deve acontecer em maio de 2022. 

“Eletricidade é um direito ao qual 
todos os serra-leoneses deveriam 
ter acesso”, declarou o ministro de 
Energia Alhaji Kanja Sesay, no lan-
çamento do programa na comuna 
de Foredugu, em março deste ano. 
Por lá, não havia energia há 60 
anos porque a rede nacional não 
conseguia chegar à comunidade. 

As melhorias já podem ser obser-
vadas na educação e nos negócios, 
declarou Nicole Poindexter, funda-
dora da Energicity Corporation, em-
presa com sede na África Ocidental 
e responsável pelo projeto. Na es-
cola Conakry Dee Junior, a frequên-
cia dos alunos teria aumentado em 
25%, segundo ela, que contou tam-
bém a história do serra-leonense 
Kadiatu Maseray: com eletricidade, 
ele aumentou os lucros de seu ne-
gócio de bebidas frias em 300%.

covid-19 E  
oUtras doEnças
O novo coronavírus não 
causou a maior (nem a 
menor) crise sanitária da 
história. Veja os números 
de outras doenças:
h1n1: o vírus se espalhou 
em 2009 e causou 18,5 mil 
mortes naquele ano. 
sars: vírus também 
registrado pela primeira 
vez na China, causou 774 
mortes, entre 2002 e 2003, 
antes de a Organização 
Mundial da Saúde declarar 
o fim da epidemia. 
Ebola: cerca de 15,3 
mil mortes desde sua 
descoberta, em 1976. 
gripE Espanhola: por ser 
muito antiga (a pandemia 
aconteceu entre 1918 
e 1919) não existiam 
sistemas de monitoramento 
de casos como os de 
hoje. Sabe-se, entretanto, 
que entre 50 milhões e 
100 milhões de pessoas 
perderam a vida.

Fontes: Agência Brasil, CNN, G1, Galileu, 
Organização Mundial da Saúde, The New 
York Times, UOL e Veja Saúde.

raio X sErra lEoa
capital: Freetown.
língUa oficial: inglês.
ÁrEa: 71.740 km² 
(aproximadamente, metade 
da área do Acre).
popUlação: cerca de 8 
milhões de habitantes.
moEda: leone.
acEsso à ElEtricidadE: 
em 2019, 26% da população 
tinha luz em casa. Na área 
rural, apenas 6% tinha 
acesso à energia. Nas 
cidades, 52%.

Fontes: CIA, Good News Network, 
Energicity Corporation, Razões Para 
Acreditar, Renewable Energy Magazine e 
Renewable Energy World.

a covid-19 
Em notícia 
Quando as informa-

ções sobre o novo co-
ronavírus começaram 
a surgir, a equipe do 
Joca estava traba-
lhando na primeira 

edição de 2020. E foi 
justamente ali que se 

iniciou a cobertura 
sobre o que viria a se 
tornar uma pande-

mia. A capa da edição 
142, de 27 de janeiro 
de 2020, destacava 
o cancelamento das 
festas do ano-novo 
chinês por causa do 
vírus. Ao longo do 

ano, foram 12 capas 
sobre a covid-19.

No começo de 
2021, mais um 

marco: a edição 
do Joca de núme-
ro 163, publicada 
em 26 de janeiro, 
trouxe o início da 

vacinação no Brasil, 
um dos momentos 
mais esperados. Ao 

longo de 2021, foram 
oito capas do jornal 
com algum assunto 
sobre a pandemia. 
Use o QR code para 
acessar a área no 
site do Joca que 

reúne notícias sobre 
a covid-19.

10
 n
ot
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s em 10 anos

Apesar do marco de  
5 milhões de mortes,  

o avanço da vacinação  
está diminuindo a 

quantidade de óbitos 
por covid-19

https://veja.abril.com.br/saude/mundo-ultrapassa-5-milhoes-de-mortes-por-covid-19/
https://veja.abril.com.br/saude/mundo-ultrapassa-5-milhoes-de-mortes-por-covid-19/
https://razoesparaacreditar.com/placa-solar-energia-aldeias-serra-leoa/
https://www.jornaljoca.com.br/as-principais-epidemias-e-pandemias-da-historia-2/
https://www.jornaljoca.com.br/as-principais-epidemias-e-pandemias-da-historia-2/
https://www.jornaljoca.com.br/edicao_impressa/142/
https://www.jornaljoca.com.br/edicao_impressa/142/
https://www.jornaljoca.com.br/edicao_impressa/163/
https://www.jornaljoca.com.br/edicao_impressa/163/
https://www.jornaljoca.com.br/materias-do-joca-sobre-o-coronavirus-nova/
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Representantes de 
quase 200 países 
estiveram presen-

tes na primeira semana de 
discussões da Conferên-
cia das Nações Unidas So-
bre Mudanças Climáticas 
(COP26), que teve início 
no dia 31 de outubro e se-
gue até 12 de novembro. 
Até o fechamento desta 
edição, líderes de diversas 
nações já tinham se com-
prometido a realizar ações 
que diminuam os impac-
tos do aquecimento global 
(aumento da temperatura 
média do planeta). Con-
fira os principais acordos 
feitos durante a primeira 
semana da conferência. 

Fim do desmatamento 

Representantes de mais de 
cem países se compromete-
ram a acabar com o desma-
tamento até 2030. Entre os 
que assinaram o acordo es-
tão nações conhecidas pelas 
altas taxas de desmatamen-
to, como Brasil, Indonésia e 
República Democrática do 
Congo. De acordo com espe-
cialistas em meio ambiente, 
manter as árvores em pé é 
uma das melhores maneiras 
de frear o avanço das mudan-
ças climáticas, uma vez que 
as plantas absorvem o dióxi-
do de carbono (gás altamente 
poluente) do ar.

Redução do metano

Mais de cem países se com-
prometeram a reduzir em 30% 
as emissões de metano até 
2030. Porém, grandes emis-
sores do gás, como China, 
Rússia e Índia, não assinaram 
o acordo — o que foi visto co-
mo um ponto negativo pelos 
especialistas em meio am-
biente. O metano, um dos ga-

ses mais poluentes de todos, 
contribui para o aumento da 
temperatura do planeta. Hoje, 
as criações de gado são uma 
das principais responsáveis 
pela emissão desse poluente 
— esterco, arrotos e puns dos 
bois liberam o gás. 

Fim do uso de  
caRvão mineRal 

Mais de 40 países se com-
prometeram a parar de usar 
carvão mineral, material que, 
ao ser queimado, também 
libera grande quantidade de 

na COP26, líderes mundiais fazem 
aCOrdOs Para frear mudanças ClimátiCas
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gás metano, o que colabora 
para o avanço das mudan-
ças climáticas. Nações ricas 
concordaram em parar de 
utilizar o recurso até 2030, 
enquanto países pobres terão 
até 2040 para abandoná-lo 
definitivamente. No entanto, 
nações que são grandes con-
sumidoras de carvão, como 
Estados Unidos e China, não 
assinaram o acordo. Atual-
mente, o recurso é usado, 
principalmente, para produzir 
energia elétrica. 

saiba mais sobRe a coP26 na Página 3.

investimento em  
eneRgia limPa 

Cerca de 40 países se com-
prometeram a fazer com que 
fontes de energia que causam 
menos impactos ambientais 
(como solar e eólica, obtida 
a partir do vento) se tornem 
mais baratas e populares até 
2030. Uma das metas, por 
exemplo, é de acabar com o 
uso de veículos poluidores 
e substituí-los por automó-
veis menos agressivos ao 
meio ambiente, como carros 
elétricos. 

cRíticas à coP26
As decisões tomadas ao longo dos primeiros 
dias da COP26 não foram bem-vistas por 
milhares de especialistas e ativistas am-
bientais ao redor do mundo. Entre as críticas 
estão as de que as metas propostas não são 
boas o bastante e são insuficientes para im-
pedir o avanço das mudanças climáticas.  
 
Em todos os continentes, ocorreram ma-
nifestações contra o evento. A maior delas 
aconteceu em 6 de novembro, em Glasgow, 
na Escócia, cidade onde a COP26 está sendo 
realizada. Ao todo, cerca de 100 mil mani-
festantes pediram medidas mais firmes das 
autoridades contra o aquecimento global.  
 
Uma das principais ativistas ambientais do 
mundo, a sueca Greta Thunberg, de 18 anos, 
esteve no protesto. No dia anterior, ela par-
ticipou de uma manifestação parecida e fez 
um discurso criticando as decisões tomadas 
no evento climático. “Não é segredo que a 
COP26 é um fracasso. Deveria ser óbvio 
que não podemos resolver uma crise com 
os mesmos métodos que levaram ao início 
dessa crise”, disse. “Precisamos de cortes 
anuais imediatos e drásticos nas emissões 
[de gases poluentes], algo como o mundo 
nunca viu antes.” 
 
Para Izabella Teixeira, copresidente do Pai-
nel de Recursos Naturais da Organização 
das Nações Unidas (ONU), em declaração 
ao site da ONU: “Não há como mais achar 
que a natureza vai nos esperar. (...) Não há 
como achar que a juventude vai pensar 
nisso como algo distante dela. Não. Está no 
dia a dia. A pressão é real. E essa pressão 
significa dizer que, em 2030, esses jovens 
possivelmente tomarão decisões. Esses 
jovens, hoje com 18, 19 ou 17 anos, estarão 
com 30. Estarão nesse mundo tomando 
decisões. Então, têm que trazer o futuro do 
presente e começar a agir”. 

Fontes: BBC e Universidade da Califórnia (EUA). 

Na primeira imagem, em Londres,  
capital da Inglaterra, protesto em 6 de 
novembro. A data foi considerada dia 
global de ação sobre as questões que 
envolvem as mudanças climáticas. 
Na foto inferior, manifestação em 
Bristol, também na Inglaterra, ainda 
em 6 de novembro. Diversos grupos 
protestaram pelo Reino Unido, onde 
também fica Glasgow (Escócia), 
sede da COP26, em apoio aos que se 
manifestavam na cidade que recebe a 
conferência

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/wwf-brasil-causou-43-do-desmatamento-das-florestas-tropicais-entre-2004-e-2017/
https://www.ecycle.com.br/metano/
https://www.youtube.com/watch?v=FqSasnpaokc
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/carvao-mineral-combustivel.htm
https://www.youtube.com/watch?v=kFXTTy_ynt0
https://www.youtube.com/watch?v=kFXTTy_ynt0
https://www.youtube.com/watch?v=_vkZwz393us
https://www.youtube.com/watch?v=VJ0AavYDxRc
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Nicarágua elege Novo presideNte 
em eleição questioNada
Daniel Ortega venceu a eleição 
presidencial da Nicarágua pela quarta 
vez. O resultado foi divulgado no dia 
7 de novembro, pelo tribunal eleitoral 
do país. A oposição questionou o 
processo e declarou que as eleições 
podem ter sido fraudadas. Joe Biden, 
presidente dos Estados Unidos, emitiu 
uma nota dizendo que Ortega usou 
recursos judiciais para prender sete 
oponentes políticos e que, por isso, a 
eleição não foi justa ou democrática. 
Fontes: Folha de S.Paulo e UOL.

droNe atiNge casa do  
primeiro-miNistro do iraque
Mustafa al-Kadhimi, atual primeiro-
ministro iraquiano, sofreu um 
ataque após um drone carregado 
de explosivos atingir a casa dele, 
em Bagdá, em 6 de novembro. O 
premiê não se machucou. O Iraque 
está passando por um período de 
manifestações desde as eleições de 
outubro, que deram o cargo a al-
Kadhimi, pois parte da população 
acredita que o processo foi fraudado. 
Fontes: Al Jazeera e G1.

maior Navio do muNdo  
zarpa de porto fraNcês
No dia 6 de novembro, o maior navio do 
mundo, batizado de Wonder of the Seas 
(maravilha dos mares, em tradução 
livre), deixou o porto francês de 
Saint-Nazaire. Ele está navegando em 
direção à cidade de Marselha, onde vai 
receber os últimos retoques antes de 
ser inaugurado como cruzeiro turístico, 
em março de 2022. A embarcação 
tem 16 andares, 362 metros de 
comprimento e capacidade para 
transportar mais de 9 mil pessoas. 
Fontes: O Globo e UOL.

embarcação com mais de 800 
imigraNtes chega ao sul da itália
Um navio com mais de 800 imigrantes 
do Mediterrâneo chegou ao porto 
de Trapani, no sul da Itália, em 7 
de novembro. A ação integrou uma 
operação das Organizações Não 
Governamentais (ONGs) alemãs Sea-
Eye e Mission Lifeline para resgatar 
pessoas que estavam em locais como 
o mar entre a Líbia e a Sicília após 
deixar seu país de origem.
Fontes: DW e UOL.

Nuvem de poluição  
faz chiNa suspeNder aulas  
de educação física
Uma nuvem de poeira que atingiu 
cidades do norte da China fez com que 
a capital, Pequim, fechasse parques 
e proibisse que estudantes fizessem 
aulas de educação física, em 5 de 
novembro. Isso porque o nível atingido 
de poluição pode causar problemas 
respiratórios. Além disso, como a 
poeira era muito densa e prejudicava a 
visibilidade, estradas foram fechadas 
para evitar acidentes. 
Fontes: Estadão e Poder360.

pela primeira vez em  
15 meses, Japão Não registra 
mortes por covid-19
O dia 7 de novembro foi o primeiro 
desde 2 de agosto de 2020 em que o 
Japão não registrou nenhuma morte 
causada pela covid-19. Por lá, cerca 
de 75% da população está com a 
imunização completa contra a doença 
(ou seja, recebeu duas doses ou dose 
única da vacina), de acordo com o site 
Our World in Data. Para evitar uma 
nova onda do vírus, o governo local 
planeja aplicar doses de reforço do 
imunizante a partir de dezembro.
Fontes: G1, Our World in Data e Exame.

NÚmeros da covid-19  
No muNdo
total de casos: 249.743.428*
total de mortes: 5.047.652*
pessoas vaciNadas, 1ª dose: 
891.180.000**
pessoas vaciNadas, dose ÚNica  
ou seguNda dose: 3.130.000.000**
Fontes: *Organização Mundial da Saúde;  
**Our World in Data; dados de 8 de novembro.

GIRO PELO MUNDO 

ceNteNas se reÚNem em  
guerra de estrume Na íNdia
Homens e meninos hindus se 
reuniram em 6 de novembro, na 
cidade de Gumatapura, na Índia, para 
celebrar o Gorehabba, ritual em que é 
feita uma guerra de estrume (ou seja, 
cocô) de vaca após uma cerimônia 
religiosa. Na cultura hindu, acredita-
se que o estrume da vaca — animal 
considerado sagrado na Índia — seja 
capaz de curar e prevenir doenças. 
Todos os anos, o evento atrai 
centenas de pessoas à cidade.
Fontes: NDTV e UOL.

alemaNha tem recorde  
de casos de covid-19
No dia 8 de novembro, a taxa de 
infecção pelo novo coronavírus na 
Alemanha alcançou o nível mais alto 
desde o começo da pandemia. O cálculo 
é feito a partir dos casos acumulados 
nos últimos sete dias e chegou a 201 
casos a cada 100 mil habitantes (o 
recorde até então era de 197). O governo 
declarou que isso se deve ao número 
baixo de vacinados (menos de 70% da 
população foi imunizada) e pediu que os 
alemães procurem um posto de saúde 
para receber as doses de imunizante. 
Fontes: G1 e Terra.

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2021/11/ditador-daniel-ortega-vence-eleicao-de-fachada-na-nicaragua.shtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/11/06/primeiro-ministro-do-iraque-escapa-de-atentado-em-bagda-dizem-militares.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=x_PVzSnckdA
https://oglobo.globo.com/boa-viagem/maior-navio-do-mundo-deixa-porto-frances-faz-sua-primeira-viagem-1-25267054
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2021/11/07/navio-com-mais-de-800-migrantes-chega-no-sul-da-italia.htm
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,china-fecha-estradas-e-parques-por-densa-nuvem-de-poluicao,70003890011
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/11/08/pela-primeira-vez-em-mais-de-1-ano-japao-nao-registra-mortes-por-covid.ghtml
https://covid19.who.int/
https://covid19.who.int/
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
https://www.uol.com.br/nossa/noticias/redacao/2021/11/07/camponeses-fazem-guerra-de-estrume-de-vaca-em-festival-indiano.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gcvhFSy-zkE
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/11/08/alemanha-taxa-de-contagios-de-covid-em-sete-dias-atinge-nivel-recorde.ghtml
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10
 anos do jocaao longo de uma década 

de existência, além de 
acompanhar as notícias 
do brasil e do mundo, o 

joca mudou de visual, 
trocou de endereço e 
viveu muitos momentos 

divertidos. confira!
1. primeira edição
A edição número 1 do Joca ficou pronta 
no dia 10 de novembro de 2011. Na capa, 
o número da população mundial na época: 
7 bilhões de pessoas. Dez anos depois, 
ultrapassamos 7,9 bilhões.

23/9/2014 a 6/10/2014
nº47 2ª quinzena 

Setembro/2014

O único jornal para quem tem de 7 a 12 anos

Participe do Joca. Mande sugestões para: joca@magiadeler.com.br e confira nosso blog, www.jornaljoca.com.br.

Coleção

TECNOLOGIA DA LINHA DE GOL
Gol

Não há técnico no campo, mas um operador 

da sala de controle pode ativar o replay.Cameras
Câmeras

O ÁRBITRO E SEUS ASSISTENTES

... direto

...do outro lado 

do campo
...do outro lado 

do campo.

... próximo ao 

meio do campo... próximo ao 

meio do campo.

...no lado mais 

próximo do campo
...no lado mais 

próximo do campo.

Em todas as partidas, o árbitro garante 

o respeito às regras. Suas decisões 

são definitivas. 

Um substituto pode entrar em seu lugar 

se ele estiver contundido.

O ÁRBITRO

OS ÁRBITROS SE COMUNICAM POR RÁDIO

PÊNALTI...

VANTAGEM

PODE DAR ADVERTÊNCIA 

AO JOGADOR OU MANDAR 

SAIR DE CAMPO

ÁRBITRO ASSISTENTE

ÁRBITRO 

ASSISTENTE

ÁRBITRO 

ASSISTENTE

Dois em todas as partidas, um para cada lado do campo.

LANÇAMENTO 

LATERAL

SUBSTITUIÇÃO

O jogador 

pode marcar 

um gol 

diretamente.

EQUIPAMENTO Relógio mostra

dados obtidos 

com a Tecnologia 

da Linha de Gol. 

Uma moeda é lançada 

e um dos times escolhe o 

lado onde começa e o outro 

dá o pontapé inicial.

Apito para marcar 

faltas, começar e 

terminar partidas. 

Caderno para 

anotar gols,

faltas e outros 

eventos no jogo.

Cartão 

amarelo:

saída após 

o 2  cartão.

Cartão 

vermelho:

saída 

imediata.

...indireto

IMPEDIMENTO

Outro jogador 

tem que 

tocar na bola 

antes de se 

marcar um gol. 

O chute direto 

ao gol não 

é permitido.

Outro jogador 

tem que 

tocar na bola 

antes de um

gol ser marcado.

O chute direto 

ao gol não 

é permitido.

SUBSTITUTO

ÁRBITRO

* Play on if you are in a scoring position rather than stop for free kick

14 câmeras que calculam a posição 

exata da bola são colocadas em volta 

do campo (sete em cada gol). GOALCONTROL-4D

Informações obtidas pelas câmeras são 

enviadas para um programa que 

reproduz a trajetória da bola em 3D.

GOL
21:07

Se a bola 

ultrapassar a 

linha de gol, os 

árbitros recebem 

a informação no 

relógio.
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Fonte: 

FIFA 

o

33%
das crianças no Brasil são obesas, ou 
seja, uma em cada três está gordinha! 
Mais da metade dos bebês brasileiros 
com menos de 1 ano bebe refrigerante. 
Só de açúcar, cada brasileiro consome 
cerca de 51 kg por ano, o que equivale 
a 4,25 kg por mês. A obesidade pode 
causar problemas como diabetes, 
doenças cardiovasculares, depressão, 
estresse e até alguns tipos de câncer.

Brasil: Amazônia terá 
torre gigante
>> pág. 2

Mundo: França pode 
vender a Mona Lisa
>> pág. 4

1º de outubro: Dia Internacional da Música, 
criado em 1975, pelo International Music 
Council, organização não governamental 
para promover a paz e a amizade por 
intermédio da música, levando-a para 
toda a sociedade.

4 de outubro: Dia Mundial dos Animais, criado no 
Congresso de Proteção Animal, em Viena, na Áustria, 
em 1929. A data homenageia São Francisco de Assis, 
morto em 4 de outubro de 1226. São Francisco é o 
santo protetor dos animais e tem a imagem cercada 
por pássaros.

ciborgue brasileira 
poderá falar todas as 
línguas do mundo

>> pág. 12
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INFOGRÁFICO: FARRELL E GISELE OLIVEIRA/AE

FONTE: ESTADÃO
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Oceano subterrâneo é d
escoberto n
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CAMADAS 

SEDIMENTARES 

PROFUNDAS

O FLUXO DAS ÁGUAS

É VERTICAL ATÉ 2 KM 

DE PROFUNDIDADE

O CURSO TORNA-SE

HORIZONTAL

A PROFUNDIDADES 

MAIORES

O fluxo de água atravessa os 

sedimentos como um líquido que 

passa por dentro de uma esponja

O fluxo de água atravessa os 

sedimentos como um líquido que 

passa por dentro de uma esponja

CAMADAS 

SEDIMENTARES 

PROFUNDAS

O CURSO TORNA-SE

HORIZONTAL

A PROFUNDIDADES 

MAIORES

O FLUXO DAS ÁGUAS

É VERTICAL ATÉ 2 KM 

DE PROFUNDIDADE

DE 200 A 400 KM

DE 1 A 100 KM

4 KM

Largura
RIO AMAZONAS

RIO HAMZA

Por meio de uma pesquisa que começou há dez anos, cientistas confirmaram a existência de um rio subterrâneo 

enorme na Amazônia. O volume de água dele é estimado em mais de 160 trilhões de metros cúbicos, 3,5 vezes maior do 

que o do Aquífero Guarani, um depósito de água doce subterrânea enorme, de 1,2 milhão de quilômetros quadrados de 

extensão, que se estende entre o Uruguai, a Argentina, o Paraguai e, principalmente, o Brasil. O rio tem 4 quilômetros de 

profundidade e começou a ser formado no período Cretáceo, há cerca de 135 milhões de anos. O rio é tão grande que 

parece um mar e representa mais de 80% do total da água da Amazônia. A descoberta só aconteceu porque a Petrobras 

perfurou 241 poços profundos para procurar petróleo. 

MATÉRIA SUGERIDA POR LORENZO PASSERINI ZANUSSI, 2º ANO DO COLÉGIO PENTÁGONO
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FonTe: DoCuMenTÁrIo Muito AléM do Peso 
(2012), Do InSTITuTo AlAnA, que TrAz hISTó-
rIAS reAIS SoBre A oBeSIDADe InFAnTIl no 
BrASIl e no MunDo.

datas 
importantes

Bonjour Guten 
Morgen

Good
morning Buon 

giorno

Buenos días

Bom dia

Goedemorgen

Coronavírus leva China a 
cancelar festas de Ano-Novo

Chuvas no 
Espírito Santo e 
em Minas Gerais
Milhares de pessoas 
estão desalojadas nos 
dois estados • pág. 3

Reportagem especial: 
Brumadinho
A situação da cidade e da 
investigação um ano após o 
rompimento da barragem 
• págs. 6 e 7

Oscar
Confira a lista de 
indicados para a 
categoria melhor 
animação • pág. 8

Morre Kobe 
Bryant
Relembre a trajetória da 
lenda do basquete norte-
americano • pág. 11
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Segurança confere 
temperatura de passageira 
no cais de Wuhan, China

Entenda a situação no território chinês e em outros países 
e tire dúvidas sobre o vírus •  pág.5

nº 14227/1/2020 a 10/2/2020 

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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Somos 7 bilhões de pessoas
 

 JOGOS PAN-AMERICANOS 
AS CONQUISTAS DO BRASIL 
NOS JOGOS  
>> PÁG. 2

CIÊNCIA
GENETICISTA 

AFIRMA QUE O 
PRIMEIRO HOMEM A 
VIVER ATÉ 150 ANOS 
JÁ NASCEU >> PÁG. 7

>>O que você pode 
fazer para poupar o 
planeta? >> PÁG. 2

 STEVE JOBS
1955 - 2011
>> PÁG. 4

Prêmio Nobel 
da Paz de 2011 
>> PÁG. 5
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2.  um escritório 
diferente
A redação do Joca, onde trabalha a 
equipe que faz o jornal, nem sempre foi no 
escritório de hoje, em um prédio comercial. 
Tudo começou em uma sala na casa da 
fundadora do Joca, Stéphanie Habrich.

3. joca 100
No dia 28 de agosto de 2017, a centésima 
edição do jornal ficou pronta. um marco 
tão importante merecia uma festa, que foi 
organizada por algumas escolas públicas 
e realizada na escola estadual henrique 
dumont villares, no bairro do Jaguaré, na 
cidade de São Paulo. Leitores, educadores, 
pais e a equipe do Joca participaram.

4. novo endereço
Em setembro de 2017, com a equipe 
crescendo e o jornal conquistando cada 
vezes mais leitores, a redação se mudou  
da casa da Stéphanie para um escritório  
no bairro de Santo Amaro, na cidade de  
São Paulo.

5. comemorações 
de 10 anos
Ao longo de 2021, diversos eventos foram 
realizados para comemorar o aniversário, 
como o Troféu Jovem Leitor, o Prêmio 
Professor Transformador e a Semana da 
Imprensa. Fique ligado no site para saber o 
que ainda vai acontecer na celebração dos 
10 anos: jornaljoca.com.br.

linha do tempo das capas
Veja as transformações visuais do Joca em seus 10 anos

curiosidades 
do joca

 quando a casa da 
stéphanie ainda era a sede 

do jornal, era comum que 
as pessoas ligassem para 

lá e ouvissem os cachorros 
da família latindo ao fundo. 

Talvez, muitos suspeitassem 
de que ali também 

funcionasse um canil.

 houve até um episódio 
dramático: duas pessoas da 

equipe tentaram ressuscitar 
uma das carpas que pulou 

para fora do laguinho da casa 
da Stéphanie. Até respiração 

boca a boca foi feita no peixe, 
infelizmente, sem sucesso.

 no começo, até os 
ajudantes da casa da 

Stéphanie e os pais dela 
colaboravam com o jornal. 

Todos se reuniam para 
empacotar e etiquetar os 

exemplares que seriam 
enviados para os assinantes.

 certa vez, a equipe do 
jornal ficou sabendo da 

lenda dos mil tsurus: diz a 
crença que quem fizer mil 

origamis (a arte japonesa de 
dobrar papéis) da ave terá 

um desejo concedido. Todos 
decidiram dobrar pássaros, 
nos intervalos do trabalho, 

para o sucesso do Joca.  
Deu certo!

glossário
Tsuru: uma das aves mais 

apreciadas da cultura asiática, 
que simboliza saúde, felicidade e 

boa sorte.

joca 1 | novembro de 2011

joca 47 | setembro de 2014

joca 101 | setembro de 2017

joca 142 | janeiro de 2020

joca 151 | junho de 2020

comemore com a gente!
No dia 18 de novembro, todos os leitores 

estão convidados a participar da Gincana 
dos 10 anos do Joca: um evento on-
line cheio de desafios, com direito a 
um encontro virtual com Guilherme 

Domenichelli, da coluna “Dúvida Animal”, 
Laurent Cardon, ilustrador da mascote do 

jornal, Marcelo Siqueira, da coluna “Minhas 
Finanças”, e Maria Carolina Cristianini, 

editora-chefe e Stéphanir Habrich, 
fundadora do jornal. Saiba como participar 

em: bit.ly/gincana-10-anos-joca.

o joca em números
• O Joca tem assinantes em  
24 estados brasileiros e no distrito Federal

• Também temos leitores em escolas 
assinantes na Florida, Michigan e Utah,  
nos Estados Unidos

• Em 2021, foram impressos mais de  
360 mil exemplares do Joca

• Entre janeiro e 8 de novembro deste 
 ano, o site do jornal teve quase  
5 milhões visualizações

https://www.jornaljoca.com.br/venha-para-nossa-festa-de-10-anos/
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Depois de anos narrando 
as histórias da Turma da 
Mônica, Mauricio de Sousa, 
criador dos quadrinhos, terá 
a própria vida contada. No dia 
26 de outubro, o quadrinista 
divulgou nas redes sociais 
a produção de um filme 
biográfico contando os 
momentos mais marcantes 
de sua história pessoal e 
profissional.

Mauricio de Sousa – O 
Realizador de Sonhos é fruto 
de uma parceria entre a 
Disney e a MSP (Mauricio 
de Sousa Produções) e tem 
estreia planejada para 2023. 
A direção ficará por conta de 
Pedro Vasconcelos, que já 
trabalhou em Fala Sério, Mãe!. 

Aos 86 anos, Mauricio de 
Sousa é conhecido como o 
maior nome dos quadrinhos 
brasileiros, além de ser 
responsável pela produção 
de desenhos animados, 
filmes e até parque temático.  

CULTURA

DICA DO LEITOR

Coleção Como Treinar 
o Seu Dragão (Cressida 
Cowell, Editora Intrínseca) 
Por Benito A. P. 

 
Inspiração para o cinema, 
a coleção Como Treinar 
o Seu Dragão, escrita por 
Cressida Cowell, conta 
a história de Soluço, um 
viking bem atrapalhado, 
e seu pequeno dragão, 
Banguela. A série é 
composta por 12 livros 
traduzidos e é uma 
literatura infantojuvenil 
muito divertida, engraçada 
e com aventuras hilárias. 
Em cada título, uma saga 
diferente e com novos 
objetivos para alcançar o 
patamar de melhor viking, 
um verdadeiro herói, e o 
animal de estimação mais 
forte de todos.

Algumas diferenças 
são observadas 
facilmente entre o 
conto e o filme, como o 
personagem Banguela, 
que originalmente é verde, 
pequeno do tamanho 
de um gato e muito 
desobediente. Já nas 
telonas, o dragão é preto 
e ultrapassa o tamanho 
do dono. Outra diferença 
é que o protagonista, 
Soluço, de Cowell usa 
muito o capacete, já o 
dos filmes não usa tanto. 
A jornada desses dois 
amigos é contada, às 
vezes, a partir da língua 
‘’dragonês’’, com palavras 
cheias de humor que, 
quando lidas em voz alta, 
provocam risadas.

Vale muito a pena 
ler a série, dar boas 
gargalhadas com as 
ilustrações que destacam 
vários momentos das 
ações dos personagens e 
ainda aprender o idioma 
dos dragões. Um aperto 
de pança para vocês (em 
“dragonês” escrito: um 
abraço para vocês).

O brasileiro Nelson Freire, 
um dos melhores pianistas 
dos últimos tempos, morreu 
no dia 1º de novembro, em 
seu apartamento na cidade 
do Rio de Janeiro. Segundo 
a assessoria do músico, ele 
teve uma concussão cere-
bral (lesão causada por pan-
cada na cabeça) e não resis-
tiu. Nelson tinha 77 anos. 

O mineiro começou a to-
car piano aos 3 anos, por 
influência da irmã. Aos 12, 
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A vidA de 
MAuricio  
de SouSA
Conheça alguns fatos 
mais importantes da 
carreira do quadrinista

Fontes: B9, Disney+ Brasil, GShow, pá-
gina do Mauricio de Sousa no Twitter e 
Revista Galileu Cr
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27 de outubro de 
1935  Em Santa Isabel 
(SP), nasce Mauricio de 
Sousa.

1970  Lança a primeira 
edição da revista da 
Mônica e sua turma. 

1978  É lançada Mônica 
e Cebolinha no Mundo 
de Romeu e Julieta, 
primeira peça teatral dos 
personagens.

1982  O longa-metragem 
animado As Aventuras da 
Turma da Mônica chega 
aos cinemas.

2008  Turma da 
Mônica Jovem, versão 
adolescente da história, 
chega às bancas.

2019  Estreia do 
primeiro live action (filme 
com atores reais) dos 
personagens do Mauricio: 
Turma da Mônica - Laços.

Mauricio de Sousa vai ganhar 
filme sobre sua história 

Morre o 
brASileiro 
NelSoN Freire, 
uM doS 
MAioreS 
piANiStAS  
do MuNdo

foi finalista do I Concurso 
Internacional de Piano do 
Rio de Janeiro e, como prê-
mio, recebeu uma bolsa pa-
ra estudar em Viena, capital 
da Áustria.  

A partir daí, Nelson foi se 
tornando cada vez mais co-
nhecido no meio musical. Ao 
longo da carreira, fez apre-
sentações em mais de 70 
países, tocou com os maio-
res maestros e orquestras do 
mundo e gravou diversos ál-

1954  Ele se muda 
para São Paulo para 
trabalhar no jornal 
Folha da Manhã. 

1960  Mauricio cria 
Cebolinha, um dos 
seus personagens de 
maior sucesso.

1963  Após ser 
questionado por não 
retratar personagens 
femininas nas ilustrações, 
ele cria a Mônica. 

1959  Sua primeira 
tirinha é publicada, no 
jornal Folha da Tarde. 

Fontes: Folha de S.Paulo, Instituto Piano 
Brasileiro e G1. 

buns (com músicas de com-
positores como Beethoven, 
Chopin e Villa-Lobos). 

Em 1998, foi o único pia-
nista brasileiro convidado a 
participar da coleção de ál-
buns Great Pianists of the 
20th Century (em tradução 
livre, “maiores pianistas do 
século 20”), lançado pela 
gravadora Philips.

o AdeuS à cANtorA 
MAríliA MeNdoNçA

Um acidente de avião tirou a 
vida da cantora e compositora 
Marília Mendonça e de mais qua-
tro pessoas, no dia 5 de novem-
bro. Ela se deslocava para fazer 
um show em Caratinga, Minas 
Gerais, quando a queda ocorreu.

Aos 26 anos, Marília já havia 
ganhado um Grammy Latino (pre-
miação do mundo da música) pelo 
projeto Em Todos os Cantos. Saiba 
mais no site do Joca: bit.ly/mari-
lia-mendonca-acidente.
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https://turmadamonica.uol.com.br/revistasespeciais/
https://turmadamonica.uol.com.br/revistasespeciais/
https://revistagalileu.globo.com/Cultura/noticia/2018/05/mauricio-de-sousa-conheca-trajetoria-do-criador-da-turma-da-monica.html
https://www.intrinseca.com.br/livro/79/
https://www.intrinseca.com.br/livro/79/
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/11/01/morre-nelson-freire-um-dos-maiores-pianistas-do-seculo.ghtml
https://www.jornaljoca.com.br/a-historia-da-turma-da-monica/
https://www.youtube.com/watch?v=58fF3w74fFQ
https://www.youtube.com/watch?v=58fF3w74fFQ
https://www.jornaljoca.com.br/estreia-da-semana-turma-da-monica-lacos/
https://www.youtube.com/watch?v=zxg3BlrRaDc
https://www.youtube.com/watch?v=zxg3BlrRaDc
bit.ly/marilia-mendonca-acidente.
bit.ly/marilia-mendonca-acidente.
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A Nasa (agência espacial dos 
Estados Unidos) vai lan-
çar ao espaço o telescópio 

James Webb, no dia 18 de dezem-
bro, do centro espacial de Kourou, 
na Guiana Francesa. Com tecno-
logia mais avançada, ele vai com-
plementar o trabalho feito pelo 
Hubble, telescópio da Nasa que 
está no espaço há 31 anos.

Batizado de JWST (sigla em 
inglês para James Webb Space 
Telescope, em referência a um ex-

-administrador da Nasa), o teles-
cópio é capaz de localizar objetos 
muito distantes. Os astrônomos 
pretendem usá-lo para observar 
as primeiras galáxias (conjunto de 
estrelas, poeira cósmica e gases) do 
universo, que surgiram há aproxi-
madamente 1,35 bilhão de anos. 

O James Webb tem avanços em 
relação ao Hubble, por isso, deve 
atuar para complementar seu fun-
cionamento. Como é maior, ele 
consegue captar mais luz e enxer-

O telescópio 
James Webb vai 
tentar observar 
as primeiras 
galáxias do 
universo

Irmão do Jorel terá game de aventura e desafios 
O famOsO desenhO animado Irmão 
do Jorel ganhará um game virtual de 
aventura, chamado Irmão do Jorel e 
o Jogo Mais Importante da Galáxia. 
Nele, os usuários terão que disputar 
minigames e ajudar o protagonista a 
fazer explorações. 

O site oficial do produto ainda não 
divulgou detalhes sobre como o jogo 
funcionará, mas revelou que o game 
terá “uma história interativa cheia de 
comédia, mistério e reviravoltas”.  A 
novidade, que funcionará no esque-
ma de um jogador por partida, esta-
rá disponível para computador e ce-
lulares Android e iOS. Ainda não há 
previsão de lançamento. C
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Nasa vai lançar telescópio maior  
e mais eficiente do que o Hubble

mais dadOs 
sObre O 
JWsT
O novo 
equipamento 
vai ficar a 
1,5 milhão de 
quilômetros  
de distância  
da Terra. 
A previsão 
é de que a 
missão dure  
de cinco a  
dez anos. 
Deve 
demorar seis 
meses até que 
o telescópio 
chegue ao 
destino e 
comece 
a mandar 
imagens  
para a Terra.

Fontes: Inpe, G1, 
Nasa, Olhar Digital e 
Superinteressante.

Por Helena Rinaldi

a vacina da Pfizer/BioNTech 
para combater a covid-19 co-
meçou a ser administrada em 
jovens de 5 a 11 anos nos Es-
tados Unidos, em 3 de novem-
bro. A decisão do governo local 
para imunizar essa faixa etária 
veio depois de uma recomen-
dação da Agência de Alimentos 
e Medicamentos (FDA, na sigla 
em inglês) e do Centro de Con-
trole e Prevenção de Doenças 
(CDC) do país.

Um relatório divulgado pela 
Pfizer/BioNTech afirma que a va-
cina teve 90,7% de eficácia contra 
formas sintomáticas da covid-19 
nessa faixa etária — as doses 
administradas têm um terço da 
quantidade do imunizante dada 
aos adultos e adolescentes. 

Outros países
A China foi o primeiro país a apli-
car vacina contra a covid-19 nos 
mais novos: por lá, quem tem 3 
anos ou mais recebe o imunizan-
te da Sinovac desde junho. Outras 
nações, como El Salvador e Chile, 
já vacinam a partir dos 6 anos. 

No Brasil, ainda não há previ-
são de quando a faixa de 5 a 11 
anos será imunizada. A Secreta-
ria de Saúde do Piauí e o gover-
nador de São Paulo, João Doria, 
por exemplo, enviaram um pedi-
do à Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) para li-
berar a vacinação com urgência. 

Fontes: Agência Brasil, BBC, Canaltech,  
CNN Brasil, G1 e Poder360.

gar mais longe. A massa do novo 
telescópio é de 6,5 toneladas (equi-
valente à de um ônibus escolar) e 
seu espelho primário — que per-
mite enxergar a luz dos objetos a 
grandes distâncias — tem 6,5 me-
tros de diâmetro (quase três vezes 
maior do que o do Hubble).

Idealizado desde 1996, Webb 
custou cerca de 10 bilhões de dóla-
res (aproximadamente 56,2 bilhões 
de reais) e foi feito por uma equipe 
de 1.200 pessoas, de 14 países.

eUa cOmeçam a 
vacinar JOvens 
de 5 a 11 anOs 
cOnTra a 
cOvid-19

Animação de sucesso 
Desenho animado brasileiro exi-
bido no Cartoon Network, ca-
nal por assinatura, e dirigido 
por Juliano Enrico, Irmão 
do Jorel se passa nos 
anos 1980. Na histó-
ria, um tímido garo-
to de 8 anos enfrenta 
os obstáculos da in-
fância enquanto vi-
ve à sombra do irmão 
mais velho, Jorel, que é 
lindo, popular e bom em tudo o 
que faz. O nome do persona-
gem principal é um mistério 
não revelado.

Sucesso absoluto no Brasil, a sé-
rie já é exibida em toda a América 
Latina e há planos de levá-la pa-

ra mais países. Além disso, o 
desenho recebeu nomea-

ções e prêmios importan-
tes. Em 2019, foi indica-
do ao Emmy Kids (uma 
das premiações mais 
relevantes da televi-
são mundial) e venceu 
a categoria de melhor 

série de animação ibero-a-
mericana do prêmio Quirino 
(reconhecimento dado a ani-

mações da América Latina, 
Portugal e Espanha). 

Fontes: Cartoon 
Network, Correio 
Braziliense, Irmão do 
Jorel Jogo e Veja.

O qUe eU  
pensO sObre…
“Estou animado para 
tomar a vacina, porque a 
maioria das pessoas que 
eu conheço já tomou e 
acho que fazer minhas 
atividades do dia a dia 
será muito mais seguro. 
Quanto mais pessoas 
imunizadas, mais rápido 
a pandemia vai acabar e 
vamos evitar as formas 
mais graves da covid-19.” 
LUcas b., 11 anOs,  
de vOTOranTim (sp)

https://jwst.nasa.gov/content/webbLaunch/assets/documents/WebbFactSheet.pdf
https://jwst.nasa.gov/content/webbLaunch/assets/documents/WebbFactSheet.pdf
https://irmaodojoreljogo.com.br
https://www.jornaljoca.com.br/um-papo-de-mil-vozes/
https://www.jornaljoca.com.br/um-papo-de-mil-vozes/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-11/eua-comecam-vacinar-criancas-de-5-11-anos-contra-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-11/eua-comecam-vacinar-criancas-de-5-11-anos-contra-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-11/eua-comecam-vacinar-criancas-de-5-11-anos-contra-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-11/eua-comecam-vacinar-criancas-de-5-11-anos-contra-covid-19
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-11/eua-comecam-vacinar-criancas-de-5-11-anos-contra-covid-19
https://www.cartoonnetwork.com.br/show/irmao-do-jorel
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Você já parou para pensar que as espécies de animais que co-
nhecemos hoje são diferentes das que existiam centenas de anos 
atrás? Isso porque, enquanto alguns bichos entram em extinção, 
outros vão surgindo. 

Para tirar dúvidas sobre como tudo isso acontece na natureza, 
as leitoras Clarice C., 9 anos, Isabela F., 13 anos, e Maria Luiza 
C., 13 anos, entrevistaram o biólogo Guilherme Domenichelli, 
colunista do site do Joca, autor de livros infantojuvenis e do canal 
Animal TV, no YouTube. Confira.

Como surgem novas espé-
cies? É a partir de dois ani-
mais de espécies diferentes 
que aparece uma nova?
Muitas pessoas pensam is-
so, mas não. Até existe um 
cruzamento entre leões e ti-
gres, por exemplo, e nasce o 
ligre, mas é um animal que 
não consegue ter filhotes. 
As novas espécies surgem, 
principalmente, por causa 
do isolamento geográfico. 
Vou dar um exemplo: no li-
toral do estado de São Pau-
lo existe um local chamado 
Ilha das Cobras, onde vive 
a espécie de cobra jararaca-
-ilhoa, que só tem lá. Como 
ela foi parar ali? Há muitos 
anos, essa ilha fazia parte 
do continente e algumas ja-
raracas comuns, que vivem 
no continente, moravam 
nesse lugar. Quando surgiu 
a ilha, aquelas serpentes co-

meçaram a ter característi-
cas diferentes, como um ve-
neno distinto, já que elas só 
caçam aves, e não roedores. 
Depois, cores diferentes… 
E assim vai, até surgir uma 
nova espécie. Esse processo 
demora muitos anos. 

Então essas espécies vão 
pegando características es-
peciais para sobreviver ao 
ambiente. Mas essas carac-
terísticas vão passando de 
geração em geração?
O que acontece é que sem-
pre surgem animais diferen-
tes de uma mesma espécie, 
com características distin-
tas. Se essa característica 
que surgiu for importante 
para o bicho, ela acaba se fi-
xando. Vamos lembrar das 
girafas. No meio de muitas 
girafas com pescoço curto, 
que comiam grama no chão 

Vi que uma espécie de peixe 
que era considerado extinto 
voltou a aparecer depois de 
um desastre ambiental. Co-
mo isso é possível?
Na verdade, essa espécie não 
sumiu e voltou. Ela estava 
desaparecida, mas ainda 
existia, escondida em algum 
lugar, e os pesquisadores não 
tinham acesso a ela. Aconte-
ceu também com a ave roli-
nha-caldo-de-feijão, que era 
considerada extinta no Bra-
sil e foi vista novamente há 
alguns anos. 

Os vírus, que sofrem muta-
ções, também podem ter no-
vas espécies?
Os seres humanos classif i-
cam os seres vivos — por 
reino, f ilo, classe, ordem, 
família, gênero e espécie 
—, porque isso ajuda a or-
ganizar. É como em um 
supermercado, que tem as 
prateleiras de produtos de 
limpeza, chocolates etc. Já 
os vírus não são classif ica-
dos, porque a ciência tem 
dúvida se eles são seres vi-
vos, já que usam outros se-
res vivos para se reproduzir. 
Mesmo assim, sabemos que 
certamente estão surgindo 
novos vírus. 

As novas 
espécies surgem, 
principalmente, 
por causa do 
isolamento 
geográfico.
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como as zebras, surgiu uma 
com um pescoço um pouco 
mais comprido. Ela come-
çou a comer folhas das árvo-
res e, como ninguém comia 
as folhas de lá, só as do chão 
eram disputadas. Em épo-
cas de seca, por exemplo, 
as que estavam disputando 
a grama do chão acaba-
ram morrendo, mas as que 
tinham um pescoço com-
prido sobreviveram. Então, 
essa mutação se fixou. 

Essas novas espécies pre-
judicam ou afetam positiva-
mente o meio ambiente?
Quando são espécies no-
vas, é algo benéfico. Elas 
não atrapalham a cadeia 
alimentar porque demora 
muitos anos para uma es-
pécie surgir, e a cadeia ali-
mentar vai se adaptando a 
isso. Mas os cruzamentos 
de espécies distintas são 
algo ruim. Vale lembrar 
que novas espécies são di-
ferentes de raças, porque as 
raças são usadas para ani-
mais domésticos, como ca-
chorros. Dentro da espécie 
dos cães, as pessoas fazem 
cruzamentos e criam raças, 
mas espécies não são cria-
das pelos humanos.  

Guilherme Domenichelli 
responde perguntas dos 
leitores do Joca toda 
quarta-feira, no site 
jornaljoca.com.br

Como saber se  
um animal Corre  
risCo de extinção?
Nós sabemos quais animais 
correm risco de extinção por 
causa de um modelo interna-
cional de classificação organi-
zado pela União Internacional 
Para Conservação da Nature-
za e dos Recursos Naturais, 
publicado pela primeira vez 
em 1964. As espécies estão 
classificadas em nove grupos 
diferentes. O número de indiví-
duos por espécie, o tamanho da 
população e o grau de destrui-
ção do ambiente em que vivem 
são alguns dos critérios usados 
para entender em qual catego-
ria cada animal se encaixa. 

As categorias são: “não 
avaliada”, “dados insuficien-
tes”, “pouco preocupante”, 
“quase ameaçada”, “vulne-
rável”, “em perigo”, “critica-
mente em perigo”, “extinta na 
natureza” e “extinta”. Use o  
QR code para saber mais sobre 
o assunto na coluna “Dúvida 
animal”, do site do Joca.

O ciclo da natureza

https://www.jornaljoca.com.br/tag/duvida-animal/
https://www.youtube.com/channel/UC_lPez-npoasT32Jiz3CyJA/videos
https://www.youtube.com/channel/UC_lPez-npoasT32Jiz3CyJA/videos
https://www.jornaljoca.com.br/tag/duvida-animal/
https://www.jornaljoca.com.br/duvida-animal-quais-animais-correm-maior-risco-de-extincao/
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Brasileira Luísa Stefani entra no  
top 10 de melhores tenistas do mundo

A atleta Luísa Ste-
fani se tornou, no 
dia 1º de novem-

bro, a primeira tenista 
brasileira a entrar no top 
10 do ranking da WTA 
(lista que mostra os pro-
fissionais que tiveram o 
melhor desempenho na 
modalidade em determi-
nado período). A espor-

Rayssa LeaL 
ganha mais uma 
etapa do CiRCuito 
mundiaL de skate
peLa segunda vez consecu-
tiva, a brasileira Rayssa Leal, 
a “fadinha” do skate, venceu 
uma etapa do Circuito Mundial 
de Skate Street. O resultado 
fez com que a atleta de 13 anos 
se tornasse a primeira mulher 
da história a ganhar duas eta-
pas seguidas do campeonato. 

Na disputa de Lake Havasu, 
no Arizona, Estados Unidos, 
Rayssa obteve um total de 19,2 
pontos, o que fez com que su-
bisse ao lugar mais alto do pó-
dio ao término da competição, 
no dia 30 de outubro. A se-
gunda e a terceira colocações 
ficaram com as japonesas 
Momiji Nishiya (18,5 pontos) e 
Funa Nakayama (16,1). 

Antes de vencer em Lake 
Havasu, Rayssa havia ganha-
do a etapa anterior do circuito 
mundial, realizada em Salt La-
ke City, em Utah, nos Estados 
Unidos, em agosto.

Brasileiro no pódio masculino   
Outro destaque da etapa de 
Lake Havasu foi o brasileiro 
Felipe Gustavo, que terminou 
a disputa masculina na tercei-
ra colocação, com um total de 
26,3 pontos acumulados. Ele 
ficou atrás apenas dos nor-
te-americanos Nyjah Huston 
(vencedor da competição, com 
27,3 pontos) e Dashawn Jor-
dan (segundo colocado, com 
26,8 pontos). 

Fontes: Agência Brasil, CBSK e GE.

Copa de FuteboL Reúne indígenas da bahia
indígenas que moRam na 
Bahia estão participan-
do da primeira edição da 
Copa de Futebol Kwá Yepé 
Turusu Yapisáwa (na lín-
gua tupi, “esse é um gran-
de jogo”). O torneio, que 
tem jogadores das etnias 
tupinambá, pataxó e pa-
taxó hã-hã-hãe, acontece 
entre os dias 30 de outu-
bro e 15 de novembro, no 
estado da Bahia. O ven-
cedor ganha o título e a C
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em nossas comunidades e 
que somos capazes de ga-
nhar o mundo”, afirma a pá-
gina oficial do campeona-
to no Instagram. “Além dis-
so, é importante fazer es-
se intercâmbio entre os po-
vos como forma de fortale-
cimento, união e coletivida-
de [dos indígenas].” 

 
Fontes: Estadão e página do Instagram 
da Copa de Futebol Kwá Yepé Turusu 
Yapisáwa.

top 10 das meLhoRes 
tenistas de dupLa  
do mundo
1) eLise meRtens, Bélgica
2) kateřina siniaková,  
República Tcheca
3) baRboRa kRejčíková, 
República Tcheca
4) hsieh su-wei, Taiwan
5) gabRieLa dabRowski, Canadá
6) shuko aoyama, Japão
7) ena shibahaRa, Japão
8) shuai zhang, China
9) Luísa steFani, Brasil
10) daRija juRak, Croácia

bRasiLeiRos de  
destaque no tênis
No masculino, cinco tenis-
tas brasileiros já entraram no 
top 10 do ranking da WTA. Na 
categoria de duplas, Marcelo 
Melo (primeiro colocado), Bruno 
Soares (segundo), Cássio Motta 
(quarto) e Carlos Kirmayr (sexto); 
e na categoria simples, Gustavo 
Kuerten, mais conhecido como 
Guga (primeiro lugar).

O WTA, porém, não é a única 
classificação da história a medir 
a qualidade dos tenistas. Criado 
em 1975, ele não chegou a incluir 
grandes nomes do esporte, como 
a brasileira Maria Esther Bueno, 
a maior tenista do Brasil entre 
homens e mulheres — e uma das 
maiores da história da modali-
dade. Em 1959, a atleta ficou em 
primeiro lugar entre os melhores 
tenistas da época e permaneceu 
no top 10 até 1968.

Fontes: GE, site oficial Maria Esther Bueno, WTA 
Tennis e Twitter Luísa Stefani.

tista aparece na nona co-
locação entre as melhores 
jogadoras de duplas (time 
de duas atletas).

“[Entrar no top 10] sem-
pre foi uma meta pra mim. 
É uma grande conquista 
alcançá-la”, escreveu Luísa, 
em sua conta no Twitter.

A posição no ranking é 
consequência de um ano 

repleto de conquistas pa-
ra a brasileira. Uma de-
las foi na Olimpíada de 
Tóquio, em que Luísa e 
sua dupla, Laura Pigossi, 
faturaram medalha de 
bronze e entraram para a 
história como as primei-
ras tenistas brasileiras a 
conseguir uma medalha 
olímpica. 

oportunidade de dispu-
tar uma partida amisto-
sa contra o Bahia, time 
da série A do Brasileirão 
e um dos apoiadores do 
campeonato.

Ao todo, o evento é 
composto por oito partidas 
mata-mata (quem perde 
é eliminado), divididas em 
três fases: quartas de final, 
semifinal e final. Disputam 
o título um total de oito ti-
mes, formados por mora-

dores de comunidades in-
dígenas da Bahia. As equi-
pes são: Água Vermelha, 
Aktxurá Eoató Coroa Ver-
melha, Barra Velense, Ca-
ramuru, Juventude da Al-
deia Igualha, Mamão Ju-
ventude, Sagitárius e Ser-
ra do Padeiro.

“Queremos levantar essa 
bandeira, mostrar que o es-
porte também é importante 
para a cultura indígena, que 
temos muitos profissionais 

https://ge.globo.com/tenis/noticia/luisa-stefani-se-torna-6a-tenista-do-brasil-na-historia-a-atingir-o-top-10.ghtml
https://twitter.com/luisa__stefani?s=21
https://twitter.com/luisa__stefani?s=21
http://www.cbsk.com.br/noticias/noticias/rayssa-leal-e-campea-e-felipe-gustavo-fica-em-3-na-etapa-de-lake-havasu-da-sls/2067
http://www.cbsk.com.br/noticias/noticias/rayssa-leal-e-campea-e-felipe-gustavo-fica-em-3-na-etapa-de-lake-havasu-da-sls/2067
http://www.cbsk.com.br/noticias/noticias/rayssa-leal-e-campea-e-felipe-gustavo-fica-em-3-na-etapa-de-lake-havasu-da-sls/2067
https://ge.globo.com/google/amp/skate/noticia/felipe-gustavo-fica-em-terceiro-no-mundial-de-skate-street.ghtml
https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,por-amor-ao-esporte-e-protecao-a-terra-aldeias-organizam-1-copa-indigena-de-futebol,70003879927
https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,por-amor-ao-esporte-e-protecao-a-terra-aldeias-organizam-1-copa-indigena-de-futebol,70003879927
https://www.wtatennis.com/rankings/doubles
https://www.wtatennis.com/rankings/doubles
https://www.wtatennis.com/rankings/doubles
http://www.mariabueno.org/indextemp.php/career-in-numbers/
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V o c ê  s a b i a  q u e . . .

Ônibus faz viagens 
especiais para 
pessoas que 
precisam dormir 
Um passeio de ônibus feito para 
pessoas que dormem com facili-
dade quando viajam em veículos 
foi inaugurado em Hong Kong, 

em 16 de outubro. Inspirada na tendência que alguns passageiros têm de cair no 
sono no transporte público, a excursão dura cerca de cinco horas.

Ao embarcar, as pessoas recebem um estojo com uma máscara para cobrir os 
olhos e protetores de ouvido para melhorar a experiência do sono. As passagens 
custam de 13 a 51 dólares (72 a 282 reais, aproximadamente), dependendo do assen-
to que o usuário escolher. Os passageiros também podem levar os próprios coberto-
res, travesseiros e chinelos para se sentir mais confortáveis. Além da possibilidade 
de dormir, o ônibus faz paradas em pontos turísticos para quem quiser tirar foto.

Fontes: HuffPost, NPR e The Standard.
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bombeiros são 
chamados para  
fazer regate  
de um manequim 
Depois de serem chamados para res-
gatar uma pessoa que estaria pendura-
da em um penhasco, os bombeiros da 
Califórnia, nos Estados Unidos, desco-
briram que a “vítima” era, na verdade, o 
manequim de um filme que havia sido 
gravado poucos dias antes. Os profissionais chegaram ao lugar com caminhões e drones 
por causa do tipo de emergência, em 4 de outubro. Entretanto, nada disso foi necessário.  
Pessoas que estavam na praia ficaram preocupadas porque a “mulher” estava a uma altura 
de cerca de 9 metros (o equivalente a um prédio de três andares) e sem os equipamentos ne-
cessários para fazer uma escalada. No Twitter, o Corpo de Bombeiros local elogiou o chama-
do feito pelas pessoas que estavam por lá: “Melhor ligar do que não!”, dizia a postagem. 

Fontes: Firehouse, KSBY e UPI.

10 anos do joca

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.

diretora executiva: stéphanie habrich | editora-chefe: maria carolina cristianini (mtb 41.074) | editor: felipe sali | texto: helena rinaldi e joanna cataldo | colaboração: martina medina 
| diretora de criação: ana beatriz pádua | designer: milena branco | revisão e checagem: luciana maria sanches | tradutoras: marina sieh ho (inglês) e silvia lopez (espanhol) | revisão do inglês: 
nathalie staheli | diretora educacional: mônica s. gouvêa | coordenadora pedagógica: jaqueline de grandi | assistente pedagógica: fabíola pereira | diretor administrativo e jurídico: hailton 
guelfi soares da silva | gerente de relacionamento: gabriela jimenez | consultoras comerciais: camila lopes e caroline pereira | administração-financeiro: camila santiago | logística: alexandre 
minatti | atendimento: bruna santiago | marketing: sabrina generali | analista de marketing: milena vale | sac magia de ler: 11 2391.1178 | e-mail: contato@magiadeler.com.br |  portal joca: www.
jornaljoca.com.br | assinaturas: www.jornaljoca.com.br | impressão: oesp gráfica | joca in english é uma parceria com a red balloon.

...o nome JocaJoca vem de “jornal da 
criança”? A fundadora, Stéphanie 
Habrich, já ouviu leitores 
sugerindo que o nome poderia 
ser uma abreviação para “jornal 
da criança e do adolescente”. 
Apesar de não ter pensado nisso 
na época em que criou o Joca, 
ela gostou da ideia.  
 
...a primeira edição do JocaJoca  
ficou pronta em 10 de novembro 
de 2011?

...o mico-leão-dourado é 
nossa mascote por ser um 
animal brasileiro? O ilustrador 
Laurent Cardon foi quem criou 
o personagem. Entre outros 
motivos, ele sugeriu um mico-
leão-dourado por ser um bicho 
que só é encontrado no Brasil e 
o Joca ser o primeiro jornal para 
crianças e jovens do nosso país. 

...o JocaJoca é inspirado em 
publicações de outros países? 
Stéphanie cresceu lendo jornais 
e revistas infantis da Alemanha 
e França e se inspirou neles para 
criar o Joca. 

...atualmente, o JocaJoca tem 
uma equipe de mais de 20 
profissionais? São jornalistas, 
designers, pessoas que 
cuidam do marketing, da 
área educacional, financeira, 
comercial, logística... Tudo para 
levar cada edição até você!

qual flor não se repete?

Veja as respostas no site do Joca: jornaljoca.com.br.

Árvore
Hectares
Coleção
Dragão
Conto
Famoso
Mistério
Veneno
Atleta 
Etapa
Manequim
Excursão

enContre palaVras usaDas nesta eDIÇão 
As respostas deste caça-palavras estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, sem ocorrências ao contrário.

“Para traduzir o texto, clique no canto direito 
do navegador, na opção “traduzir esta página"

https://www.huffpost.com/entry/hong-kong-bus-tour-sleep-deprived_n_617186e3e4b093143207f0de
https://www.firehouse.com/rescue/news/21241321/ca-firefighters-find-mannequin-during-cliff-rescue
https://www.jornaljoca.com.br/respostas-dos-passatempos-edicao-180/


1    joca | issue 180 | november 2021

Level 2 uu
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Questions to test your understanding of the articles 
are available on JOCA's website: jornaljoca.com.br

The tree that University of São Paulo scholars 
consider the oldest one in Brazil in Vassunun-
ga State Park, in Santa Rita do Passa Qua-

tro, in the state of São Paulo, can now be visited 
again. The park, which completed 51 years on Oc-
tober 26th, celebrated its anniversary by reopening 
to the public after closing for three years. First, it 
was closed because of a wild boar invasion and then 
later due to the Covid-19 pandemic.

At 42 metres tall and with a circumference of 
12.30 metres, the old tree is known as the Patriarca 
and, according to researchers, is between 600 and 
900 years old. It is the largest pink jequitibá tree 
in São Paulo, according to Fundação Florestal. It 
takes a ring of 13 people to circle the tree whose 
height is equivalent to a 13-story building.

Another tree of the same species, the Matriarca, is 
thought to be close in age, 600 years, but is considered 
younger because its circumference (11.88 metres) is 
smaller – one of the ways to estimate the age of a tree is 
by measuring the width of its trunk. With 44 metres in 
height, however, the Matriarca is taller than the Patriarca.

With more than 2,000 hectares (the equivalent to 
2,000 football stadiums), the park includes trails – 
which can be visited by foot, by bicycle or by car – and 
signage to learn about the many trees – there are more 
than 300 species of large-sized jequitibás there. There 
are also many animals, such as the blue parrot, the 
quail-dove, the woodpecker, and the great kiskadee 
as well as mammals including capybaras, agoutis, 
maned wolves, capuchin monkeys, and even cougars.

Visits are supervised and can be scheduled online 
through the link: bit.ly/visita-parque.

Level  3 uuu
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BRAZIL

Oldest Tree in 
Brazil Available 
for Visits

CULTURA

How to Train Your Dragon 
Collection 
(Cressida Cowell, several 
publishers)
By Benito A. P.

An inspiration for the film, 
the How to Train your Dragon 
book collection was written 
by Cressida Cowell. It tells 
the story of Hiccup, a clumsy 

Viking and his small dragon 
Toothless. The collection 
features 12 books that 
have been translated into 
Portuguese and is fun and 
funny children’s literature 
with hilarious adventures. 
Each book has a different 
saga with new objectives 
on how to become the best 
Viking, a real hero, or the 
strongest pet ever.

Some differences between 
the books and the film are 
very noticeable, such as the 
Toothless character, who is 
originally green, as small as a 
cat, and very naughty. On the 
big screen, the dragon is black 
and bigger than its owner. 
Another difference is that the 
main character, Hiccup, wears 
his helmet a lot in the books, 
but not so much in the film. 

The journey of the two friends 
is sometimes told in ‘Dragon’ 
language through words that 
are full humour and that make 
you laugh when read aloud.

It is worth reading the series, 
laughing at the illustrations 
that portray several of the 
characters’ actions, while still 
learning dragon language. A 
belly squeeze to you (in dragon 
language that is: a hug for you)!

TIP FROM THE READER

Sources: Aventuras 
na História, Escola de 
Botânica, Estadão, G1, 
and São Paulo State 
government.

Patriarca
SPecieS: Pink 
Jequitibá 
(Cariniana 
legalis)
age: between 
600 and 900 
years old
HeigHt: 42 
metres (the 
equivalent 
to a 13-story 
building)
circumference: 
12.30 metres  
(13 people  
are required  
to circle it)
DePtH of rootS: 
18 metres  
(which 
corresponds 
to a six-story 
building)
WeigHt: 264 
tons (the 
equivalent to 53 
adult elephants)

reaD tHiS text 
tranSlateD in 
PortugueSe 
on tHe Joca 
WebSite: 
JornalJoca.
com.br

The Patriarca tree is in 
the Vassununga State 

Park in Santa Rita  
do Passa Quatro, a town 

in São Paulo state

http://jornaljoca.com.br
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/parque-estadual-vassununga-guarda-o-maior-jequitiba-rosa-do-estado-de-sao-paulo.ghtml
https://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/parques-e-reservas-naturais/parque-estadual-vassununga/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/parques-e-reservas-naturais/parque-estadual-vassununga/
https://www.intrinseca.com.br/livro/79/
https://www.intrinseca.com.br/livro/79/
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/o-patriarca-uma-arvore-repleta-de-historia.phtml
https://www.jornaljoca.com.br/arvore-mais-antiga-do-brasil-pode-ser-visitada-em-sp/
https://www.jornaljoca.com.br/arvore-mais-antiga-do-brasil-pode-ser-visitada-em-sp/
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A bus tour for people who 
sleep easily on transportation 
was launched in Hong Kong 
on October 16th. People who 
fall asleep easily on public 
transport inspired the tour. It 
lasts about five hours.

When passengers board, 

they receive a case with a 
mask to cover their eyes and 
ear protectors to improve their 
sleeping experience. Tickets 
cost from 13 to 51 dollars (72 
to 282 reais, approximately), 
depending on the seat 
selected. Passengers can 

also bring their own blankets, 
pillows, and slippers for 
more comfort. In addition to 
sleeping, the bus also stops 
at tourist sites for those who 
want to take a picture.

Sources: Huffpost, NPT, and The Standard

SPecial buS tourS for PeoPle WHo neeD SleeP

Have you ever stopped 
to think that the ani-
mal species we know 

today are different from those 
that existed hundreds of years 
ago? This is because, while 
some animals are becoming 
extinct, others are emerging.

To answer questions about 
how all this happens in na-
ture, readers Clarice C., age 
9, Isabela F., age 13, and 
Maria Luiza C., age 13, inter-
viewed biologist Guilherme 
Domenichelli, a columnist 
for Joca, who is an author 
of children’s books and has 
the Animal TV channel on 
YouTube. Check it out.

How do new species ap-
pear? Do new species 
come from two animals of 
different species?
Many people believe that, but 
that is not the case. There is 
even a cross between lions 
and tigers, for example, from 
which the liger is born, but it 
is an animal that cannot have 
offspring. New species come 
about mainly because of geo-
graphic isolation. I will give 
you an example: there is an 
island called Ilha das Cobras 
on the coast of São Paulo state 
where the species of the jarara-

Cra
Level 1 u

The Cycle 
of Nature

...the name JocaJoca comes 
from the words children’s 
newspaper in Portuguese 
(jornal da criança)? 
Readers have suggested 
to its founder, Stéphanie 
Habrich, that the name 
be an abbreviation for 
“children and teenagers’ 
newspaper”. Even though 
she had not considered it 
when she created Joca, 
she liked the idea.

… Joca’sJoca’s first edition 
became available on 
November 10th, 2011?

...the golden lion tamarin 
is Joca’sJoca’s mascot because 
it is a Brazilian animal? 
Illustrator Laurent Cardon 
is responsible for creating 
the character. Some of the 
reasons why he suggested 
the golden lion tamarin 

are because it is an animal 
that can only be found in 
Brazil, and Joca is the first 
newspaper for children 
and teenagers in Brazil.

...the inspiration for JocaJoca 
came from publications 
from other countries? 
Stéphanie grew up reading 
children’s newspapers  
and magazines from 
Germany and France,  
and was inspired by them 
to create Joca.

...JocaJoca currently has about 
20 people on its team? 
There are journalists, 
designers, people who 
take care of marketing, 
educational content, 
finance, sales, logistics... 
All areas are covered 
so each issue can be 
available to you!

Joca’S 10tH birtHDay
Level 2 uu

DiD you knoW tHat...
JUNIOR REPORTER
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New species 
come about 
mainly because of  
geographic isolation.

ca-ilhoa snake which can only 
be found there. How did it get 
there? Many years ago, this 
island was part of the main-
land and some common jar-
aracas, that live on the main-
land, lived there. When the is-
land appeared, those snakes 
took on different traits, such as 
a different venom, because it 
only hunts birds, not rodents. 
Then, it acquired different co-
lours… And so it goes, until a 
new species appears. This pro-
cess takes many years.

So these species acquire 
special traits to survive. 
But do these traits get 
passed on from generation 
to generation?
What happens is that new ani-
mals of the same species always 
appear, with different traits. If 
the trait that emerges is rele-
vant to the animal, it ends up 
being permanent. Let us recall 
giraffes. A giraffe with a slight-
ly longer neck appeared among 
many short-necked ones that 
ate grass from the ground like 
zebras. It started eating leaves 
from the trees, and as no one 
ate those leaves, only the leaves 
on the ground were disputed. 
During droughts, for example, 
those competing for grass from 

the ground died, while those 
with a longer neck survived. So 
this mutation took hold.

Do these new species 
harm the environment or 
affect it positively?
When they are new species, it 
is something beneficial. They 
do not disrupt the food chain 
because it takes many years for 
a species to emerge, and the 

https://www.huffpost.com/entry/hong-kong-bus-tour-sleep-deprived_n_617186e3e4b093143207f0de
https://www.jornaljoca.com.br/tag/duvida-animal/
https://www.jornaljoca.com.br/tag/duvida-animal/
https://www.youtube.com/channel/UC_lPez-npoasT32Jiz3CyJA/videos
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firefigHterS calleD to reScue Dummy

Firefighters in California, in 
the United States, were called 
to rescue someone who was 
hanging from a cliff.  Later, they 
found out that the “victim” was 
actually a dummy from a movie 
shot a few days earlier.  On 
October 4th, firefighters arrived 
at the site with trucks and 

drones because of the type of 
emergency. However, none of it 
was needed.

People who were on the beach 
were worried that the “woman” 
was hanging from about 30 
feet (the equivalent of a three-
story building) and did not have 
climbing equipment. The local 

fire department praised the call 
made by people there on Twitter: 
“Better to call than not!” said 
the post.

Sources: Firehouse, KSBY, and UPI
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The famous Brazilian 
animated series Jorel’s 
Brother (Irmão do Jorel) 
will have a virtual adven-
ture game, called “Jorel’s 
Brother and the Most 
Important Game in the 
Galaxy”. In the game, us-
ers will have to compete 
in mini games to help the 
main character explore.

The product’s official 
website has not yet re-
leased details on how the 
game will work, but has 
disclosed that the game 
will have “an interactive 
story filled with comedy, 
mystery, and twists.”

The game, with one 
player per match, will be 
available for comput-
ers as well as Android 
and iOS operating cell-
phones. There is no re-
lease date yet.

Popular Animation
Jorel’s Broth-
er is a Brazilian 
cartoon that is 
shown on Car-
toon Network, 
a subscription 
channel. It is 
directed by Ju-
liano Enrico and 
takes place in the 
1980s. In the story, 
a shy eight-year-old boy 
faces the challenges of 
childhood while living in 
the shadow of his old-
er brother, Jorel, who is 
handsome, popular, and 
good at everything he 
does. The main charac-
ter’s name is not dis-
closed.

An absolute success 
in Brazil, the series is 
already being shown 
throughout Latin Amer-
ica, and there are plans 
to take it to more coun-
tries. The cartoon has 
also earned important 
nominations and awards. 
In 2019, it was nominat-
ed for a Kids Emmy (one 
of the most important 
awards in global televi-
sion) and won the cate-
gory of best Ibero-Amer-
ican animation series 
in the Quirino award (an 
award given to anima-
tions from Latin America, 
Portugal, and Spain).

Sources: Cartoon Network, Correio 
Braziliense, Irmão do Jorel Jogo, and 
Veja magazine

SCIENCE AND TECHNOLOGY

stuff
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Jorel’s brother to  
have adventure Games  
and challenGes
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HoW Do We knoW  
if an animal iS at  
riSk of extinction?
We know which animals are at 
risk of extinction because of 
an international classification 
model set up by the Interna-
tional Union for the Conserva-
tion of Nature and Natural Re-
sources that was established 
in 1964. Species are sorted 
into nine different groups. 
The number of individuals per 
species, the size of the popu-
lation, and the amount of de-
struction of the environment 
where they live are some of 
the criteria used to understand 
which category each animal 
belongs to.

The categories are: “least 
concern”, “near threatened”, 
“vulnerable”, “endangered”, 
“critically endangered”, “ex-
tinct in the wild” and “extinct”. 
Use the QR code below to find 
out more about this subject in 
the Dúvida Animal article on 
the Joca website.

pened with the rolinha-caldo-
de-beijão, a bird considered 
extinct in Brazil which was 
seen again a few years ago.

Can viruses, which mutate, 
develop new species?
Humans classify living things 
– by kingdom, phylum, class, 
order, family, genus and spe-
cies – because it helps to or-
ganize things. It is like a su-
permarket, which has shelves 
for cleaning products, choc-
olates, etc. Viruses are not 
classified because science is 
unclear about whether they 
are living beings, because 
they need other living beings 
to reproduce. Nevertheless, 
we definitely know that there 
are new viruses.

food chain adapts to that. But 
when different species mate, 
it is a bad thing. Remember 
that new species are different 
from breeds, because breeds 
are applicable to domestic an-
imals such as dogs. In the case 
of dogs, people mate them and 
create breeds, but species are 
not created by humans.

I saw that a species of fish, 
which was extinct, reap-
peared after an environ-
mental disaster. How is 
that possible?
The truth is that this species 
did not disappear and come 
back. It had disappeared, but 
it still existed, hidden some-
where, where researchers did 
not have access to it. It hap-

Guilherme Domenichelli 
answers readers’ questions 
every Wednesday  
on the Joca website:  
www.jornaljoca.com.br

https://www.firehouse.com/rescue/news/21241321/ca-firefighters-find-mannequin-during-cliff-rescue
https://www.jornaljoca.com.br/um-papo-de-mil-vozes/
https://irmaodojoreljogo.com.br
https://www.cartoonnetwork.com.br/show/irmao-do-jorel
https://www.cartoonnetwork.com.br/show/irmao-do-jorel
https://www.jornaljoca.com.br/duvida-animal-quais-animais-correm-maior-risco-de-extincao/
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Mande sua resposta das próximas perguntas das seções  
para joca@magiadeler.com.br até o dia 3 de fevereiro. 

Neste aNo, eu me mudei para uma escola Nova. 
teNho vergoNha sempre que mudo de escola, 
aiNda mais em época de paNdemia, e aiNda Não 

tive coragem de ir preseNcialmeNte, mas eu 
quero muito ir. que dicas vocês me dariam para 

NuNca mais ter vergoNha? Mariana S., 9 anos

respostas de aluNos da 
escola Balão vermelho, 
em Belo horizoNte (mg)

Eu te aconselho a ir para a 
escola. Sei que é normal ter 
vergonha, mas você deveria 

enfrentar o seu medo. Quando 
você for perceber, já vai ter feito 

vários novos amigos. 
tomaz m., 11 aNos

Acho que você deveria ir à 
escola, já que quer. Vai ser muito 

divertido! No meu primeiro dia 
de aula, também tive muita 

vergonha. Espero que você vá e 
conheça seus colegas e a escola! 

catariNa m., 10 aNos

No começo é normal ter 
vergonha, mas depois você vai 
se acostumando e já terá feito 

vários amigos. miguel c., 11 aNos

Na minha primeira vez na escola, 
eu estava com muito medo, 

mas no fim me diverti. Então, 
te aconselho a ir e não ter mais 

medo. heleNa de o., 10 aNos 

A especialista
“Mudar de escola não 
é muito fácil mesmo. 
É muito normal sentir 
vergonha ao chegar a 
um ambiente novo. O 
mais importante é como 
você lida com a sua vergonha. 
Ao chegar à escola, a vergonha 
vai estar ali, mas tenha uma 
conversa com você mesma, 
aqueles papos que temos dentro 
da nossa cabeça, sabe? Explique 
para ela que você vai devagar e 
vai dar tudo certo. Sempre tem 
pessoas mais extrovertidas e 
que recebem os alunos novos de 
braços abertos. Se você for bem 
receptiva, mantiver um sorriso no 
rosto, permitindo que as pessoas 
se aproximem, logo terá amigos. 
Mas se você ficar encolhida, 
olhando para baixo, será difícil as 
pessoas se aproximarem, daí só 
vão restar sua vergonha e você. 
Tenho certeza de que vai ficar 
tudo bem! Boa sorte!”

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

o que você faria se...
...fosse um arquiteto e pudesse construir algo para 
ajudar o mundo? Diego F., 11 anos

…estivesse ocupado e seu irmão ou irmã quisesse 
brincar com você? Laura A. F., 9 ano

A próxima pergunta...

A próxima pergunta...

Eu construiria uma máquina de 
comida para acabar com a fome 
do mundo. felipe m., 11 aNos

Eu construiria um pequeno 
drone que pega lixo para limpar 
lagos e rios.  
BerNardo s., 11 aNos

Acho que construiria várias 
unidades de um sistema de 
saúde público pelo mundo. 
Beatriz N., 11 aNos

Eu construiria uma casa para 
colocar os cachorros e gatos 
de rua que eu encontrasse e 
contrataria alguns funcionários 
para ajudar.  
aNa clara f., 10 aNos

Construiria a maior sede 
mundial que recebe e hospeda 
refugiados e pessoas que 
precisam de uma casa para 
morar, de comida para comer e 
de uma cama para dormir.  
lucca f., 10 aNos

Na escrita, eu troco as letras D e T, e isso me incomoda. 
Que dica vocês me dariam para melhorar? Mateus T., 8 anos

Quer assinar
o Joca?

(11)2391.1178

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

(11)98756.6665

CANAL ABERTO
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joca em  quadrinhos

respostas de aluNos da escola Balão vermelho, 
em Belo horizoNte (mg)

Joca, 

Eu queria mostrar a minha opinião 
sobre a matéria “Baleia é encontrada 
morta após ter engolido 40 quilos de 
plástico”, da edição 128. Acho que 
o erro foi do ser humano, já que a 
baleia engoliu aquele sa co plástico 
porque alguém deixou o plástico cair 
no oceano (...). Deveria ter uma lei 
para proibir uso de plástico perto do 
mar e de outros lugares da natureza 
(...).
Beijos e obrigada,
Domenica dos S., 10 anos, da E. E. 
Deputado Nelson Fernandes, em São 
Paulo (SP)

Carta do leitor

excepcioNalmeNte, leia a coluNa miNhas 
fiNaNças No site do Joca: jorNaljoca.com.Br

http://jornaljoca.com.br
https://www.jornaljoca.com.br/baleia-e-encontrada-morta-apos-ter-engolido-40-quilos-de-plastico/
https://www.jornaljoca.com.br/baleia-e-encontrada-morta-apos-ter-engolido-40-quilos-de-plastico/
https://www.jornaljoca.com.br/baleia-e-encontrada-morta-apos-ter-engolido-40-quilos-de-plastico/
https://www.jornaljoca.com.br/minhas-financas-o-que-esperar-para-2022/
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Las preguntas para comprobar tu comprensión 
sobre los artículos están disponibles en la 
página web del JOCA: jornaljoca.com.bren español
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E l árbol, considerado por es-
tudiosos de la Universidad 
de San Pablo, como el más 

antiguo de Brasil ya puede ser nue-
vamente visitado en el Parque Es-
tatal Vassununga, en Santa Rita 
do Passa Quatro, en el interior de 
San Pablo. El lugar, que cumplió 
51 años el 26 de octubre, celebra 
la fecha reabriendo al público 
después de estar tres años cerrado – 
primero por causa de una invasión 
de jabalíes y, después, debido a la 
pandemia de la covid-19.

Con 42 metros de altura y 12,30 
metros de circunferencia, el ancia-
no es conocido como el Patriarca 
y tiene entre 600 y 900 años, se-
gún los investigadores. Es el ma-
yor jequitibá rosa de San Pablo, de 
acuerdo con la Fundación Fores-
tal. Se necesitan 13 personas para 
abrazar el árbol, cuya altura equi-
vale a la de un edificio de 13 pisos.

Otro ejemplar de la especie, la 
Matriarca, tiene una edad estima-
da parecida, de 600 años, pero es 
considerada más joven a causa de 
su circunferencia menor (11,88 me-
tros) – una de las formas de calcu-
lar la edad de un árbol es midiendo 
el ancho del tronco. Con 44 metros 
de altura, sin embargo, la Matriar-
ca le gana al patriarca en altura.

Con más de 2.000 hectáreas 
(equivalente a 2.000 estadios de 
fútbol), el parque reúne senderos 
– que pueden ser recorridos a pie, 
en bicicleta o en coche – y hay in-
dicaciones para conocer varios 
árboles – hay más de 300 especies 
de jequitibás de gran tamaño vi-
viendo allí. También hay muchos 
animales como las aves papagayo 
verdadero, paloma perdiz, pájaro 
carpintero, bienteveo, y entre los 
mamíferos, hay carpinchos, agu-
tíes, lobos guará, monos capuchi-
nos e, inclusive, jaguares pardos.

Las visitas son guiadas y agen-
dadas por internet a través del 
enlace: bit.ly/visita-parque.

Árbol más antiguo de Brasil  
puede ser visitado en SP

Fuentes: Aventuras 
na História, Escola de 
Botanica, Estadao, G1 
y governo do Estado 
de Sao Paulo.

Rayos X del 
PatRiaRca
esPecie: 
Jequitibá rosa 
(Cariniana 
legalis)
edad: entre  
600 y 900 años
altuRa: 
42 metros 
(equivalente  
a un edificio  
de 13 pisos)
ciRcunfeRencia: 
12,30 metros 
(son necesarias 
13 personas para 
abrazarlo)
PRofundidad 
de las Raíces: 
18 metros 
(corresponde  
a un edificio  
de 6 pisos)
Peso: 264 
toneladas 
(equivalente  
a 53 elefantes 
adultos)

Nivel 3 uuuBRASIL

lee este teXto 
tRaducido al 
PoRtugués 
en la Página 
de Joca: 
JornalJoca.
com.br.

El Patriarca está en el 
Parque Estatal Vassununga, 

en Santa Rita do Passa 
Quatro, ciudad del interior 

del estado de San Pablo

https://www.jornaljoca.com.br/
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/terra-da-gente/noticia/parque-estadual-vassununga-guarda-o-maior-jequitiba-rosa-do-estado-de-sao-paulo.ghtml
https://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/parques-e-reservas-naturais/parque-estadual-vassununga/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/parques-e-reservas-naturais/parque-estadual-vassununga/
https://bit.ly/visita-parque
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/o-patriarca-uma-arvore-repleta-de-historia.phtml
https://www.jornaljoca.com.br/arvore-mais-antiga-do-brasil-pode-ser-visitada-em-sp/
https://www.jornaljoca.com.br/arvore-mais-antiga-do-brasil-pode-ser-visitada-em-sp/
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un ómnibus hace viajes esPeciales 
PaRa PeRsonas que necesitan doRmiR

Un paseo en ómnibus, pensado 
para las personas que duermen 
con facilidad cuando viajan en 
vehículos, fue inaugurado en 
Hong Kong el 16 de octubre. 
Inspirada en la tendencia de 
algunas personas de quedarse 
dormidas dentro del transporte 
público, la excursión dura cerca 
de cinco horas.

Al embarcar, los pasajeros 
reciben un estuche con una 
máscara para cubrirse los 
ojos y protectores de oído 
para mejorar la experiencia de 
sueño. Los pasajes cuestan de 
13 a 51 dólares (72 a 282 reales 
aproximadamente), dependiendo 
del asiento que el usuario elija. 
Las personas también pueden 

llevar sus propias mantas, 
almohadas y pantuflas para 
sentirse más cómodas. Además 
de la posibilidad de dormir, el 
ómnibus hace paradas en puntos 
turísticos para quien quiera 
sacarse fotos.

Fuentes: Huffpost, NPT y The Standard.

Nivel 1 u

¿Ya te detuviste a pensar que las especies de animales que conocemos hoy son diferentes de las que existían centenas de años atrás? 
Eso sucede porque, mientras algunos animales entran en extinción, otros van surgiendo.

Para sacarse las dudas sobre cómo todo eso sucede en la naturaleza, las lectoras Clarice C., 9 años, Isabela F., 13 años, y 
Maria Luiza C., 13 años, entrevistaron al biólogo Guilherme Domenichelli, columnista de la página online del Joca, autor de li-
bros infantiles y juveniles y del canal Animal TV, en YouTube.

A continuación, la entrevista.

Nivel 1 u

10 años del Joca
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El ciclo de la naturaleza… el nombre JocaJoca viene de “jornal da criança” (“perió-
dico de los niños”, en traducción libre)? La fundadora, 
Stéphanie Habrich, escuchó a lectores que sugerían 
que el nombre podría ser una abreviatura de “jornal 
da criança e do adolescente” (“periódico de los ni-
ños y de los adolescentes”, en traducción libre).

… la primera edición del JocaJoca estuvo lista el 10 de no-
viembre de 2011?

… el mono tamarino (tití) león dorado es nuestra masco-
ta porque es un animal brasileño? El ilustrador Lau-
rent Cardon fue quien creó al personaje. Entre 
otros motivos, él sugirió un tamarino león dora-
do porque es un animal que solo se encuentra en 
Brasil y porque el Joca es el primer periódico pa-
ra chicos y jóvenes de nuestro país.

… el JocaJoca está inspirado en publicaciones de otros paí-
ses? Stéphanie creció leyendo periódicos y revis-
tas infantiles de Alemania y de Francia, y se inspi-
ró en ellos para hacer el Joca.

… actualmente, el JocaJoca tiene un equipo de alrededor de 
veinte profesionales? Son periodistas, diseñadores, 
personas que se ocupan del marketing, del área 
educativa, financiera, comercial, logística… ¡Todo 
para llevar cada edición hasta ti!

…¿S a b í a s  q u e REPORTERITOS

Guilherme Domenichelli 
responde preguntas de 
los lectores del Joca 
todos los miércoles, en la 
página jornaljoca.com.br

https://www.huffpost.com/entry/hong-kong-bus-tour-sleep-deprived_n_617186e3e4b093143207f0de
https://www.jornaljoca.com.br/tag/duvida-animal/
https://www.youtube.com/channel/UC_lPez-npoasT32Jiz3CyJA/videos
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Después de haber sido llamados 
para rescatar a una persona que 
estaría colgada en un peñasco, 
los bomberos de California, en 
Estados Unidos, descubrieron 
que la “víctima” era, en verdad, 
el maniquí de una filmación que 
se había grabado pocos días 
antes. Los profesionales llegaron 
al lugar, el 4 de octubre, con 

camiones y drones, a causa de la 
emergencia. Sin embargo, nada 
de eso fue necesario.

Personas que estaban en la 
playa estaban preocupadas 
porque “la mujer” estaba a una 
altura de cerca de nueve metros 
(el equivalente a un edificio de 
tres pisos) y sin las herramientas 
necesarias para escalar. En 

Twitter, el cuerpo de bomberos 
local elogió el llamado hecho por 
las personas que estaban allí: 
“¡Mejor llamar que no llamar!, 
decía la publicación.
 
 

Fuentes: Firehouse, KSBY y UPI.

llaman a los bombeRos PaRa RescataR un maniquí

¿Ya te detuviste a pensar que las especies de animales que conocemos hoy son diferentes de las que existían centenas de años atrás? 
Eso sucede porque, mientras algunos animales entran en extinción, otros van surgiendo.

Para sacarse las dudas sobre cómo todo eso sucede en la naturaleza, las lectoras Clarice C., 9 años, Isabela F., 13 años, y 
Maria Luiza C., 13 años, entrevistaron al biólogo Guilherme Domenichelli, columnista de la página online del Joca, autor de li-
bros infantiles y juveniles y del canal Animal TV, en YouTube.

A continuación, la entrevista.
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El ciclo de la naturaleza
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Nivel 3 uuu

Las nuevas especies 
surgen, principalmente, 
por causa del 
aislamiento geográfico.

¿Cómo surgen nuevas espe-
cies? ¿Es a partir de dos ani-
males de especies diferentes 
que aparece una nueva?
Muchas personas piensan eso, 
pero no. Inclusive existe un 
cruce entre leones y tigres, por 
ejemplo, y nace el ligre, pero es 
una especie que no consigue te-
ner crías. Las nuevas especies 
surgen, principalmente, por 
causa del aislamiento geográfi-
co. Voy a dar un ejemplo: en el 
litoral del Estado de San Pablo 
hay una isla llamada Isla de las 
Serpientes donde vive la especie 
de la serpiente yarará-lhoa, que 
solo existe allí. ¿Cómo ella fue 
a parar ahí? Hace muchos años, 
esa isla era parte del continente 
y algunas yararás comunes que 
viven en el continente, vivían en 
ese lugar. Cuando surgió la isla, 
aquellas serpientes comenzaron 
a tener características diferen-
tes, como un veneno distinto, 
ya que solo cazan aves y no roe-
dores. Después, colores diferen-
tes… Y así sigue hasta que surge 
una nueva especie. Ese proceso 
demora muchos años.

Entonces esas especies van 
tomando características es-
peciales para sobrevivir en el 
ambiente. ¿Pero esas carac-
terísticas van pasando de ge-
neración en generación?
Lo que sucede es que siempre 
surgen animales diferentes de 
una misma especie, con carac-
terísticas diferentes. Si esa ca-
racterística que surgió es im-
portante para el animal, ella 
termina por f ijarse. Vamos a 

recordar a las jirafas. En el me-
dio de muchas jirafas con el 
cuello corto, que comían hier-
bas del suelo, como las cebras, 
surgió una con un cuello un 
poco más largo. Ella comenzó 
a comer hojas de los árboles y, 
como nadie comía las hojas de 
ahí, solo las del suelo eran dis-
putadas. En épocas de sequía, 
por ejemplo, las que se disputa-
ban las hierbas del suelo termi-
naban muriendo, pero las que 
tenían un cuello más largo so-
brevivían. Entonces, esa muta-
ción se f ijó.

¿Esas nuevas especies perju-
dican o afectan positivamente 
al medio ambiente?
Cuando son especies nuevas, es 
algo benéfico. Ellas no interfie-
ren en la cadena alimentaria 
porque tardan muchos años pa-
ra que surja una especie, y la ca-
dena alimentaria se va adaptan-
do a eso. Pero los cruces de es-

¿cómo sabeR  
si un animal 
coRRe Riesgo  
de eXtinción?
Nosotros sabemos 
cuáles animales corren 
riesgo de extinción 
por causa de un 
modelo internacional 
de clasificación 
organizado por la Unión 
Internacional para la 
Conservación de la 
Naturaleza y de los 
Recursos Naturales, 
fundada en 1964. 
Las especies están 
clasificadas en nueve 
grupos diferentes. El 
número de individuos 
por especie, el tamaño 
de la población y el 
grado de destrucción 
del ambiente en el que 
viven son algunos de 
los criterios usados 
para entender en cuál 
categoría cada animal 
se encaja.

Las categorías son: 
“poco preocupante”, 
“casi amenazada”, 
“vulnerable”, “en 
peligro”, “críticamente 
en peligro “, “extinta 
en la naturaleza” y 
“extinta”. Usa el QR code 
para saber más sobre 
el tema en la columna 
Dúvida Animal, en la 
página online del Joca.

pecies diferentes son algo malo. 
Vale la pena recordar que nue-
vas especies son diferentes que 
razas, porque las razas son usa-
das para animales domésticos, 
como los perros. Dentro de la 
especie de los perros, las perso-
nas hacen cruces y crean razas, 
pero especies no son creadas por 
los humanos.

Vi una especie de pez que 
se consideraba extinto y que 
volvió a aparecer después 
de un desastre ambiental. 
¿Cómo es eso posible?
En verdad, esa especie no desapa-
reció, sino que volvió. Ella estaba 
desaparecida, pero todavía exis-
tía, escondida en algún lugar y 
los investigadores no tenían ac-
ceso a ella. Sucedió con el ave 
torcacita colorada [columbina 
talpacoti], que se consideraba 
extinta en Brasil y fue vista nue-
vamente hace algunos años.

¿Los virus, que sufren muta-
ciones, pueden tener nuevas 
especies?
Los seres humanos clasifican a 
los seres vivos – por reino, fi-
lo, clase, orden, familia, género 
y especie –, porque eso ayuda 
a organizarlos. Es como en un 
supermercado que tiene los es-
tantes de productos de limpieza, 
chocolates, etc. Los virus no son 
clasificados porque la ciencia 
tiene dudas si son seres vivos, ya 
que usan a otros seres vivos pa-
ra reproducirse. Sin embargo, 
sabemos que ciertamente están 
surgiendo virus nuevos.

https://www.firehouse.com/rescue/news/21241321/ca-firefighters-find-mannequin-during-cliff-rescue
https://www.jornaljoca.com.br/tag/duvida-animal/
https://www.youtube.com/channel/UC_lPez-npoasT32Jiz3CyJA/videos
https://www.jornaljoca.com.br/duvida-animal-quais-animais-correm-maior-risco-de-extincao/
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El famoso dibujo animado 
Hermano de Jorel obten-
drá un juego virtual de 

aventura llamado “Hermano 
de Jorel y el juego más impor-
tante de la galaxia”. En él, los 
usuarios tendrán que disputar 
mini-juegos y ayudar al prota-
gonista a hacer exploraciones.

La página oficial del produc-
to todavía no divulgó los deta-
lles sobre cómo va a funcionar 
el juego, pero reveló que el jue-
go va a tener “una historia inte-
ractiva llena de comedia, mis-
terio y giros inesperados”.

La novedad, que funcionará 
bajo el esquema de un jugador 

Hermano de Jorel tendrá  
un juego de aventuras y desafíos

La animación Hermano de Jorel cuenta 
la historia de un chico de 8 años, 
ambientada en la década de 1980. Él tiene 
que enfrentar los obstáculos de la infancia

Nivel 2 uuCIENCIA Y TECNOLOGÍA

SUGERENCIA DE UN LECTOR
ColeCCión Cómo  
entrenar a tu dragón 
(Cressida Cowell,  
Editorial Intrínseca)

Por Benito A. P.

Una inspiración para el ci-
ne, la colección, escrita por 
Cressida Cowell, cuenta la his-
toria de Hipo, un vikingo bas-
tante torpe y su pequeño dra-
gón, Banguela. La serie cuen-

ta con doce libros traducidos 
y es una literatura infantil y ju-
venil muy divertida, graciosa 
y con aventuras hilarantes. En 
cada título, una saga diferente 
y con otros objetivos para al-
canzar el nivel de mejor vikin-
go, un verdadero héroe, y de la 
mascota más fuerte de todas.

Algunas diferencias pue-
den observarse fácilmen-
te entre el libro y la película, 
como el personaje Banguela 

que originalmente es ver-
de, pequeño, del tamaño de 
un gato y muy desobedien-
te. Ya en la pantalla, el dra-
gón es negro y pasa el tama-
ño de su dueño. Otra diferen-
cia es que el protagonista, 
Hipo, de Cowell usa mucho 
su casco, y el de la pelícu-
la no lo usa tanto. La jornada 
de esos dos amigos se cuen-
ta, a veces, en lengua “dra-
gonesa” con palabras car-

gadas de humor que, cuando 
se leen en voz alta, provocan 
muchas risas.

Vale la pena leer la serie, 
dar buenas carcajadas con 
las ilustraciones que mues-
tran varios momentos de las 
acciones de los personajes y, 
además, aprender el idioma 
de los dragones. Un apretón 
de panzas para ustedes (es-
crito en “dragonés”: un abrazo 
para ustedes).

CULTURA

por partido, estará disponible 
para computadores y celulares 
Android y IOS. Todavía no 
hay una previsión para el lan-
zamiento.

Animación de éxito
Dibujo animado brasileño ex-
hibido en Cartoon Network, 
canal por suscripción, y diri-
gido por Juliano Enrico, Her-
mano de Jorel, transcurre en los 
años 1980. En la historia, un 
chico tímido de 8 años enfren-
ta los obstáculos de la infancia 
mientras vive a la sombra de 
su hermano mayor, Jorel, que 
es lindo, popular y bueno en 

todo lo que hace. El nombre 
del personaje principal es un 
misterio no revelado.

Éxito absoluto en Brasil, la 
serie ya se exhibe en toda La-
tinoamérica y hay planes para 
llevarla a más países. Además 
de eso, el dibujo tiene nomi-
naciones y premios importan-
tes. En 2019, fue indicado pa-
ra el Emmy Kids (uno de los 
premios más importantes de la 
televisión mundial) y ganó en 
la categoría de mejor serie de 
animación iberoamericana del 
Premio Quirino (reconocimien-
to dado a animaciones de Lati-
noamérica, Portugal y España).

Fuentes: Cartoon 
Network, Correio 
Brasiliense, irmao de 
Jorel Juego y Veja.
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https://www.jornaljoca.com.br/um-papo-de-mil-vozes/
https://irmaodojoreljogo.com.br
https://www.intrinseca.com.br/livro/79/
https://www.intrinseca.com.br/livro/79/
https://www.cartoonnetwork.com.br/show/irmao-do-jorel



