Datas
importantes

24 de novembro: 25 anos sem Freddie Mercury,
28 de novembro: Dia Mundial de Ação
vocalista da banda britânica Queen, que morreu,
de Graças, um dos feriados mais imaos 45 anos, de broncopneumonia, em 1991. O
portantes dos Estados Unidos e do Cacantor, pianista e compositor é considerado pela MTV o nadá. Nele, as famílias se reúnem para almoçar
maior líder de banda da história. Por sua importância, um peru e agradecer a Deus pelas bênçãos e pelos
asteroide que orbita Júpiter foi batizado com o nome dele. benefícios recebidos durante o ano.
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80%

dos adolescentes usam o Snapchat pelo menos uma vez por mês. O Snap ultrapassou o
Twitter, criou seus próprios óculos e se tornou o aplicativo mais utilizado por adolescentes, desbancando Facebook e Instagram,
que aparece em segundo, com 76% das preferências mensais dos jovens. A idade mínima para usar o Snapchat é 13 anos. Entre 13
anos e 17 anos, o uso é permitido com aprovação dos pais nos Termos de Uso.

MENINA DE 7 ANOS FAZ HISTÓRIA
COMO ESCRITORA
Logo que lançou seu
primeiro livro, Waiting for the Waves (Esperando Pelas Ondas), a sul-africana Michelle Nkamankeng,
de 7 anos, foi incluída na
lista mundial da Amazon,
dos dez principais autores
de livros infantis do mundo.
A história do livro surgiu de
uma cena que ela viveu ao

ver o mar pela primeira vez.
Michelle escreveu o livro
com caneta verde e roxa, escondido da família, e o entregou à mãe em um papel
grampeado. A mãe a ajudou
a publicar o livro e agora a
menina se empolgou e já
escreveu mais quatro livros
infantis que deseja ver publicados. Até o Ministro da
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Outros tops da Amazon

Cultura da África do Sul,
Joe Phaahla, parabenizou
Michelle por seu livro.

Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, J. K. Rowling
Contos Clássicos de Grimm, Irmãos Grimm
Não Olhe!, FML Pepper
Coroa da Meia-noite, Sarah
J. Maas

GRUPO USA IMPRESSORA CONCURSO ONU MULHERES
3D PARA SALVAR ANIMAIS
A ONU Mulheres, organização
se comportassem de maneira die a limpa em um consultório de dentista. As próteses usadas pelos Avengers são feitas de plástico resistente
e custam apenas R$ 14, enquanto as
tradicionais costumam custar mais
de R$ 5 mil. Iniciativas como essa
preservam os animais brasileiros
que sofrem com o desmatamento, a
caça ilegal e maus-tratos.

DIVULGAÇÃO

Para saber mais sobre animais brasileiros e as plantas dos lugares onde
eles vivem, leia o livro Brasil 100 Palavras. Na obra, o autor Gilles Eduar
traz, em pequenos textos, curiosidades sobre bichos como a suçuarana
e o tamanduá-bandeira.

que cuida dos direitos femininos em todo o mundo, lançou o
concurso O Valente Não É Violento,
em que estudantes e profissionais
da área de audiovisual discutem, em
vídeos de até um minuto, como seria
o mundo se homens e mulheres
fossem tratados do mesmo jeito. O
vencedor será anunciado nos próximos dias e terá seu trabalho publicado nos sites da ONU Mulher. No
Colégio Rio Branco, na Granja Viana
(SP), o projeto Humana Mente, um
grupo que discute direitos humanos,
fez um vídeo em que funcionários e
alunos de diferentes idades dizem
como seria a vida se as pessoas não
esperassem que meninos e meninas

ferente. Em alguns lugares, só as
mulheres são obrigadas a cuidar da
casa, por exemplo. O aluno Evandro
Oliveira, do 6o ano, acha importante
discutir o tema da campanha: "Foi
legal gravar o vídeo porque eu nunca
tinha pensado nos direitos das mulheres. Os homens não costumam
pensar nisso porque já têm todos os
direitos".

REPRODUÇÃO

O grupo de voluntários Animal
Avengers ajuda bichos feridos
usando próteses produzidas por impressoras 3D. Desde 2015, o grupo já curou
14 animais, entre eles, jabutis, araras
e tucanos. Para tanto, a equipe pega a
prótese, que substituirá a parte do corpo
machucada, escaneia em um aplicativo
de celular, imprime numa impressora 3D

Saiba mais e veja o vídeo
no Portal Joca

Veja no Portal

UM CENTAVO QUE
CONTAS A PAGAR VALE MIL DÓLARES

FINANÇAS OLIMPÍADA TEM

As contas dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos ainda estão abertas. O
prefeito do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes, disse que o governo do Brasil deve R$ 196,8
milhões para a cidade. É que
o Rio de Janeiro emprestou
dinheiro para a construção

e reforma de arenas como
o Parque Olímpico da Barra, o Estádio Aquático e o
Velódromo e ainda não foi
reembolsado. O Ministério
do Esporte disse que os pagamentos serão feitos após
uma checagem de que os
gastos foram realizados.

R$

Um banco americano espalhou cem
moedas de falsos pennies (moedas de um centavo de dólar), no valor de
mil dólares cada, em Nova York, Los Angeles, Chicago, na capital, Washington,
Miami, Denver, Detroit, San Diego, Charlotte e Austin. A ideia é fazer com que os
clientes tomem consciência de que é importante economizar cada centavo. Os pennies do Ally Bank são iguais aos verdadeiros, do
mesmo tamanho e cor, porém, de um lado têm o logo do banco
em vez do rosto do presidente americano Abraham Lincoln e,
do outro, a informação de que a moeda pode ser trocada nas
agências do banco por US$ 1 mil.
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