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Cultura
Sugestões Literárias
Nós, jornalistas do jornalzinho carioca "O cubo", fomos
em todas as turmas do Fundamental I da Escola Sá
Pereira à procura de sugestões de livros de variadas
idades. E aqui estão algumas das sugestões.
Por Ludimila Horta, Maria Carvalhosa, Marina Juppa,
Matheus Fausto e Sofia Quintas.

A Turma do Gordo
Um garoto gordo, mais esperto do que o "Gênio do
Crime", namora uma morena bonitinha chamada
Berenice, que escreve o melhor livro do mundo. Junto
com sua turma de amigos, eles são sequestrados e vão
parar num campo de concentração na Amazônia,
viajam para outro planeta e fazem de tudo para vencer
o campeonato mirim de futebol.
Criados por João Carlos Marinho, Bolachão, Berenice,
Edmundo, Pancho e os outros integrantes da turma do
Gordo viveram 12 aventuras incríveis em 36 anos.
Fique por dentro de cada uma delas.

Calvin e Haroldo
Calvin é um garoto de seis anos de idade cheio de
personalidade, que tem como companheiro Haroldo,
um tigre sábio e irônico, que para ele está tão vivo
como um amigo verdadeiro, mas para os outros não é
mais que um tigre de pelúcia. De acordo com algumas
visões, as fantasias mirabolantes de Calvin constituem
frequentemente uma fuga à cruel realidade do mundo
moderno para a personagem e uma oportunidade de
explorar a natureza humana para Bill Watterson.

Chapeuzinho Vermelho
É a fábula de uma menina que resolve atravessar a
floresta apenas para levar doces para sua querida
vovozinha. Nesse percurso, ela sente-se aterrorizada
pelo lobo mau.

Píppi Meialonga
Pippi é uma menina de nove anos incrivelmente forte.
Não tem pai nem mãe e mora sozinha, mas vive feliz
da vida. Seus companheiros são um cavalo e um
macaquinho. Ela mesma faz suas roupas - bem
esquisitas - e sua comida - biscoitos, panquecas e
sanduíches. Destemida e sapeca, lembra a Emília do
"Sítio do Pica-Pau Amarelo". Pippi tem sempre uma
resposta na ponta da língua e demonstra grande
confiança em si mesma.

Hobbit
Um hobbit é uma das criaturas criadas por J. R. R.
Tolkien em suas obras - notavelmente "O Hobbit" e "O
Senhor dos Anéis". Esse ser tem um papel principal,
apesar de pertencer a um povo secundário entre os
que habitam a Terra Média. Este livro é recomendado
pra crianças e adolescentes de 9 a 16 anos.

As Aventuras de Tintim
As aventuras de Tintim é uma série em que um
jornalista, chamado Tintim, desvenda mistérios e ajuda
as pessoas com o apoio de seu cachorro Milu e seu
amigo capitão Haddock. Esse livro foi criado por um
quadrinista belga, Hergé, em 10 de janeiro de 1929.

Percy Jackson
"Percy Jackson e os Olimpianos" é uma série de cinco
livros de aventura, escrita pelo norte – americano Rick

Riordan, que retrata a mitologia grega no seculo XXI. O
personagem principal é Percy Jackson, que descobre
ser um semideus, filho de Poseidon - deus do mar com uma mortal. Além dele, outros personagens
notórios são Annabeth Chase - filha de Atena - , Grover
Underwood - um sátiro adolescente - ,Thalia Grace filha de Zeus - , Luke Castellan - filho de Hermes.
Todas as ilustrações oficiais da série foram feitas por
John Rocco.
Juntos, os cinco livros da saga já venderam mais de 15
milhões de exemplares pelo mundo, permanecendo
durante 303 semanas na lista dos mais vendidos do
jornal norte-americano "The New York Times".
O sucesso da série "Percy Jackson" acabou resultando
em uma outra série, uma continuação, intitulada de "Os
Heróis do Olimpo", que além de mitologia grega,
envolve também mitologia romana em sua história.

Agá
Relíquias de Leopoldina:
arqueólogos encontram
objetos que foram de Pedro II
As escovas de dentes de antigamente eram muito
diferentes das de hoje em dia. Os materiais das
escovas, no lugar do plástico e das cerdas macias,
eram de marfim cuidadosamente esculpido e pelos de
porco. No cabo havia escrito uma frase em francês, o
significado em português é: "Sua Majestade, o
Imperador do Brasil" .O produto estava guardado
naquele sítio arqueológico há mais de um século em
seu subterrâneo.É bom lembrar que as escovas de
dentes eram produzidas apenas para o imperador, para
imperatriz e para algumas princesas.
A família imperial utilizava aquele lugar como área de
descarte. Ao todo são cerca de 200 mil objetos ou
fragmentos localizados, 90% deles do século XIX. A
escova de dentes não é o único objeto encontrado no
sítio arqueológico, também há outros: caixas de
fósforos escocesas, um anel e um prendedor de
gravata de ouro.
Além disso, encontraram também um recipiente de
destaque na coleção: pasta de dentes feitas em louça,
e, por incrível que pareça, as pastas de dentes tinham
sabores. Outro utensílio era o frasco com um líquido
ainda não compreendido, usado na farmácia e
guardado por quase 200 anos.
Como eles não tinham coleta de lixo, enterravam seus
objetos já utilizados em seus quintais, mas quando não
havia mais espaço no terreno, enterravam em outros
lugares.
Por Ludimila Horta

Rock in Rio
O que as celebridades do Rock
in Rio querem para seus
camarins?
Ingrid Berger é responsável por todos os camarins do
Rock In Rio e tem que lidar com as exigências das
celebridades.
Ela já conhece todas as celebridades do Rock In Rio,
pois trabalha há 30 anos nos camarins com as maiores
estrelas da música mundial. Sendo assim, ela atende a
todas as exigências que são feitas pelos ídolos.
METALICA: "Há dias que eles estão superbem e saem
para falar com os outros artistas, mas quando cismam
em se isolar, se entocam mesmo" diz ela.

BEYONCÉ: Traz seus próprios lustres de cristal e chefe
de cozinha. Dos dez camarins que sua equipe tem
direito, três são só para ela. Ela exige água mineral em
garrafas de vidro.
IRON MAIDEN: Não querem nenhum pedido de estrela.
Uma exigência que se repete há anos: a cesta de frutas
sempre tem que ter muitas bananas, muitas.
JUSTIN TIMBERLAKE: Ele quer uma quantidade
considerável de chicletes, balas mastigáveis e
caramelos em seus camarins.
BON JOVI: Faz muitas exigências com uma pegada
mais adulta como vinhos tintos italianos, leite de
baunilha, iogurte com granola, amêndoas sem sal,
pretzels, água "Evian" e gatorade de limão.
Por Sofia Quintas

25 litros de água por minuto
Calor, empurra-empurra, gente passando mal, fãs
enlouquecidos... É isso que o público do Rock in Rio
passa. No dia 15 de setembro, nesta quinta edição do
festival, teve o maior recorde de calor até agora. No
Palco Mundo, a temperatura chegava a 35 graus por
volta de 14h. Galões de água foram distribuídos pela
CEDAE e por vendedores que insistiam em vender
água por R$ 5,00 para matar a sede do público. Ao
todo, foram vendidos 25 litros de água por minuto,
muita gente também se refrescou nos chafarizes
espalhados pelo festival.
Por Maria Carvalhosa

Política
Governo vai por R$ 2 bilhões
para segurar os pedágios
Melhorias serão feitas em rodovias privatizadas há 18
anos.
O governo federal terá que pagar um gasto de R$2,2
bilhões em obras nas estradas do Rio, privatizadas há
18 anos. Os investimentos em melhorias nas rodovias
Rio - Juiz de fora, na Nova Dutra e na Ponte RioNiterói, deverão ser feitos nos próximos três anos,
evitando um aumento no valor dos pedágios. Se as
concessionárias assumissem as obras, a tarifa poderia
subir mais de 50%. As melhorias são consideradas
fundamentais para evitar os acidentes nestas vias.
Por Matheus Fausto

Cidade
Lei que multa por jogar lixo na
rua pune mais de 100 pessoas
no Rio
Desde a firme entrada da lei que pune quem joga lixo
no chão, mais de 100 pessoas já foram multadas desde
o dia 20/8/2013, no centro do Rio, para que as pessoas
que sujam a cidade parem e diminuam o custo de
limpeza municipal.
Dependendo do tamanho do lixo e do impacto
ambiental, as multas que vão de R$ 157 a R$ 3.000,
foram aplicadas por 192 funcionários públicos que se
dividiram em 58 grupos.
As equipes que tinham como integrantes, um
policial,um guarda civil e um empregado da companhia
municipal de limpeza, passaram nas principais ruas do
centro da cidade, onde acabará por enquanto a
aplicação da lei do lixo.
Até agora, nenhuma das pessoas multadas se negaram

a entregar a identidade, e nem a informar o endereço
aos fiscais para que fosse feito o registro da multa que
seria enviada pelo correio.
A lei só estará firme em Ipanema, Leblon e na Lagoa
em setembro, e em Copacabana um mês depois. A
companhia de limpeza pública Comlurb fala que são
recolhidos por dia mais ou menos 1,3 toneladas de lixo
apenas nas avenidas principais do Centro.
A lei tem como objetivo educar os cariocas e diminuir
os custos de limpeza da cidade, que hoje chega a R$
90 milhões.
Por Marina Juppa

O lixo
Decidi escrever esta coluna porque concordo que os
cidadãos têm que ter mais educação e não devem
jogar o lixo no chão, mas pagar?
Todos têm que ser educados de uma outra forma e
deveriam existir mais lixeiras. Muitos até têm seu lado
mau, pois precisam se preocupar mais com o lixo no
chão da cidade. No entanto, acredito que todos os
moradores do Rio querem não só morar na cidade
maravilhosa, mas também morar na cidade limpa.
Essa nova lei até pode dar certo, eu apenas quero
morar em uma cidade com cidadãos mais educados,
políticos e governadores mais justos em relação à
medidas como essa.
Por Matheus Fausto

O lixo

Manifestações 7 de setembro
Quatorze pessoas ficaram feridas, segundo a secretaria
de saúde. Pela manhã, desfile foi invadido, com
famílias atingidas por gás.
O sábado 7 de setembro, dia de comemoração da
independência, foi marcado por manifestações e
protestos. Tendo 77 detidos e 14 feridos, de acordo
com a secretaria municipal de saúde.
No centro, o desfile cívico foi invadido pela manhã às
10:15. Pessoas foram atingidas por bombas de gás
lacrimogênio atiradas pela P.M. Além disso, tiros de
bala de borracha foram disparados no Centro no meio
de confrontos e houve correria por volta de 12h.
No fim da tarde, por volta de 17h, um grupo de 200
manifestantes se concentrou no Largo do Machado, e
então foi em direção ao Palácio Guanabara, na rua
Pinheiro Machado. Quando chegaram na via foram
recebidos pelo batalhão de choque, que atiraram
bombas de gás lacrimogênio.
Em um protesto na rua Álvaro Chaves, manifestantes
quebraram pontos de ônibus, também queimaram e
espalharam lixo e entulho pela Rua das Laranjeiras,
Largo do Machado e Catete. Relógios, vidraças e
publicidades também foram quebradas com pedras.
Durante a noite os manifestantes seguiram em direção
à Lapa, no Centro. Houve tumulto e bares fecharam as
portas com medo de atos de vandalismo. A polícia
atirou novamente bombas de gás lacrimogênio contra
os manifestantes. Não houve ferimentos graves nos
manifestantes que foram ao hospital.
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Por Sofia Quintas

Ciência
Grande parte da água da Terra
pode ter vindo de cometas:
descoberta da natureza real de
asteroide reforça hipótese
Por 30 anos os cientistas acreditaram que um grande
objeto perto da Terra, nomeado de "3552 Dom
Quixote", era um asteroide. Mas na verdade ele é um
cometa, que em sua formação é envolvido por uma
substância que pode ajudar a resolver o problema da
água na Terra.
Dom Quixote ainda é um cometa ativo, como mostra o
telescópio Spitzer. Sua órbita o leva próximo a Terra, e
também até Júpiter. A superfície desse cometa é
composta de pó de silicato, similar a de um cometa.
Alguns cientistas acreditam que grande parte da água
da Terra veio do impacto de cometas com o planeta ao
longo de bilhões de anos. Dom Quixote ainda conteria,
pelos 100 bilhões de toneladas de água, o suficiente
para encher um grande lago.
Por Ludimila Horta

Voyager é o primeiro objeto
terrestre a deixar o sistema
solar
A sonda Voyager-1 tornou-se o primeiro objeto feito
pelos humanos a sair do Sistema Solar.
Lançada no ano de 1977 com o objetivo inicial de
estudar planetas mais afastados da Terra, a sonda
Voyager continuou viajando pelo espaço. Atualmente
as mensagens transmitidas pela sonda Voyager-1
levam entorno de 17 horas para chegar a Terra.
Segundo um importante cientista: "É um marco
científico,mas também histórico. Essa é uma jornada
tão importante quanto dar uma volta completa no globo
terrestre, navegando, ou até pela primeira vez pisar na
Lua. Essa é a primeira vez que começamos a explorar
o espaço extra solar."
Em março, os cientistas já haviam cogitado que a
sonda já tinha deixado o sistema solar, porém Nasa
rejeitou está possibilidade.
A Voyager -1 foi lançada em 5 de Setembro de 1977 e
sua "sonda irmã", a Voyager – 2, em agosto do mesmo
ano. O objetivo inicial das duas sondas era investigar
os planetas gasosos ( Júpiter, Saturno, Urano e
Netuno). E esta tarefa foi cumprida em 1989. Em
seguida, eles foram em direção para mais além do
espaço, na direção do centro da Via Láctea.
Os Voyagers se tornaram "embaixadores silenciosos"
da Terra enquanto se movem pela galáxia.
Ambas transportam discos de cobre banhados a ouro
com gravações de saudações em 60 línguas, amostras
de música de diferentes culturas e épocas, sons
naturais da Terra e outros coisas produzidas pelo
homem.
Por Sofia Quintas

Humanos em Marte
Mais de 200 mil pessoas se inscreveram em um projeto
que promete levar 24 pessoas para Marte
Muitas pessoas gostariam de morar em outros
planetas, só em Marte são 202.586 candidatos
que, em cinco meses, mandaram vídeos e e-mail para
o projeto de Mars One. O capitão será o engenheiro
holandês Bas Landscorp, ele admite que ainda não tem
tecnologia suficiente para mandar os 24 selecionados
para Marte, e ainda menos para trazê-los de lá.
O tíquete para Marte não é barato. Estima-se que o
custo do envio das primeiras pessoas para Marte
chegue a US$ 6 bilhões. Para conseguir este dinheiro,
Mars One passará os próximos anos diminuindo a lista
de candidatos. Da peneira sairão seis equipes, cada

uma composta por quatro pessoas,que se enfrentarão
em um reality show com transmissão para dezenas de
países. A audiência do programa e a cooperação das
pessoas bancariam as naves.
Provavelmente o local da disputa será em um lugar
difícil de conviver, de temperatura baixa, o mais
próximo possível de Marte. A duração do treinamento é
de dez anos. Os tripulantes terão que se acostumar e
ter um grande conhecimento para sobreviver em um
lugar que tem apenas um terço da gravidade terrestre e
com a água congelada no solo.
O Brasil teve 10.289 inscritos no projeto. O país é o
quarto entre aqueles com maior número de candidatos.
Em ordem de países com maior número de candidatos
é: EUA, Índia e China. Ao todo são 140 nações, há
muitas pessoas inscritas para ir a Marte.
Por Marina Juppa

Esporte
Tênis: Brasil fora da elite da
Copa Davis em 2014
Equipe perde para a Alemanha fora de casa e vai
disputar o zonal americano ano que vem.
O Brasil não resistiu ao favoritismo alemão e não
participará da elite da Copa Davis. Ano que vem,o país
disputará o zonal americano, uma espécie de um
torneio de segunda divisão.
Em breve, a federação internacional de tênis sorteará
os confrontos do grupo mundial e dos zonais da Copa
Davis-2014.Brasil, Colômbia, Equador, República
Dominicana,Uruguai e o vencedor entre El Salvador e
Venezuela vão disputar, no próximo ano, duas vagas
na repescagem na elite da competição.
Por Marina Juppa

Copa do Mundo e Olimpíadas
O Brasil está preparado para a Copa do Mundo de
2014 em relação aos estádios e sedes, mas não está
pronto em relação aos metrôs, transportes em geral e
aeroportos.
A mesma coisa acontece em relação às Olimpíadas de
2016. Os estádios e lugares para as provas também
não estão completamente prontos.
Eu não achei uma coisa boa a Copa ser perto das
Olimpíadas, mas confio que o Brasil possa conseguir
um bom preparo para a Copa e para as Olimpíadas, e
também acredito que os brasileiros possam se sair
muito bem e ganhar boas medalhas.
O único problema é a falta de atenção com a base do
esporte brasileiro, deveriam se preocupar não só com
os atletas que já estão participando, mas também os
jovens que estão começando agora.
Por Matheus Fausto

O fim de um ciclo: Felipe
Massa deixa a Ferrari!
Massa se antecipa e já se diz fora da escuderia. Há
rumores de que Massa iria para a Lotus, mas há risco
do Brasil ficar sem piloto na F1.
Massa foi vice-campeão mundial em 2008 pela Ferrari
e atual 7º colocado da F1. A partir de 2014 acabará o
seu ciclo na Ferrari, será substituído por Raikkonen.
Rumores mais fortes dizem que um troca-troca será
feito entre ele e o piloto da Lotus Raikkonen. Mas
também há chances de Massa ficar sem emprego e o
Brasil ficar sem piloto na Formula 1.
Massa correrá as 7 últimas corridas do ano, mas em
2014 não correrá pela Ferrari. Apesar disso, ele ainda
acredita no título da Formula 1: ''Quero uma equipe que
me dê um carro competitivo para conseguir mais
vitórias e vencer um campeonato que é meu sonho!''
Além da Lotus, Massa também poderia ir à Sauber, que
ele já pilotou entre 2002 e 2005.
Por Matheus Fausto

