5º ano - Colégio Santo Ivo - Dezembro/2018
PIGGY
BURGUER
Learn how
to make
the best
and the
cutest PIG
DECORATED HAMBURGER in
the English section of 5ºB! page 23

Veja a entrevista sobre “Cuidar do corpo é
cuidar da alma” com a professora Yara do
Colégio Santo Ivo, e depois aproveite um
passatempo para
descobrir alimentos não
saudáveis para sua vida, página 4.

Se você acha que as drogas são inofensivas,
você está enganado.
Crianças são muito raptadas no Brasil para
fazer tráfico de drogas, pois não podem ser
presas. Então cuidado!
Descubra, também, em que época do ano
acontecem os maiores problemas com drogas!
Leia a seção “Drogas”, página 32

Saúde é saber cuidar da alma, alimentar-se
de maneira saudável
e praticar exercícios
físicos. Confira na sessão SAÚDE, como ter
uma vida saudável e ações para melhorá-la,
página 7.

Já parou para pensar de onde veio seu
sobrenome? Se sua resposta foi não, veja de
onde veio seu sobrenome na página 17.

Se você quiser saber várias curiosidades
sobre alguns animais e dicas de como
“sobreviver” a encontros com eles, vá à página
27. Tenho certeza de que vai gostar.

Por que o nosso jornal é importante?
Foi importante fazer o jornal não só para entreter as pessoas, mas sim para algo
MAIOR!
Esse jornal é importante porque nos fez bem, falando de várias dicas de como ter
uma vida saudável, o porquê de termos de nos prevenir de doenças, saber mais sobre
tecnologia, ciências, esportes que fazem bem à saúde, nossa origem, curiosidades…
Assim nos conscientiza de como somos importantes.
Em relação à vida saudável, o jornal informa diversos assuntos através do
pensamento de estudantes, já que pesquisamos sobre vários temas.
O nosso jornal tem um ótimo objetivo de ajudar muitos alunos a entender o que é
bom para a saúde, ou seja, ajudar os outros e através dele, quem sabe, mudar a vida de
alguém... mostrando a importância de cada um de nós no mundo.
Assim, esse jornal foi feito para conscientizar os alunos sobre como devem cuidar
de si mesmos e dos outros, inclusive para cuidar dos animais e do meio ambiente!
O jornal também serviu para trabalharmos em equipe e mostrar todo o nosso
esforço pelo jornal que fizemos!

Alunos dos 5º A e B

1

4-Se fôssemos iguais teríamos que
comer coisas que não gostaríamos de
comer.
5-Se fôssemos iguais, a gente não
olharia com um olhar especial para outra
pessoa.

Ciências & Saúde
Corpo Humano:

Outra coisa, ninguém é perfeito.

Essa página do jornal, serve para
sabermos sobre o nosso corpo. Para
darmos valor ao nosso corpo humano.
Porque se não dermos valor, significa
que você não quer o bem para você
mesmo.

Partes do corpo

Nós Mesmos
Todos nós somos diferentes. No
cabelo, nos olhos, nariz, boca em todo o

as

partes

do

corpo

são

diferentes, todas têm uma função. Como

nosso corpo.
Você

Todas

é

feliz sendo

assim

?

por exemplo os pulmões, que são
responsáveis por fazer a gente respirar.

Diferente?
Você pergunta a si mesmo todo

O coração,é responsável por bombear

dia se queria parecer com seu amigo ou

sangue para todo o nosso corpo. O

com um artista famoso? Vou dar 5 dicas

estômago é responsável por digerir a

para você gostar de ser diferente:

comida. Os ossos junto com os músculos
são responsáveis por articular o nosso

1- Se fôssemos todos iguais ,já pensou

corpo.

como o mundo iria ser chato?
2-

Se

fôssemos

iguais,

nossas

personalidades seriam todas as mesmas.
3-Se fôssemos iguais, teríamos que fazer
as mesmas coisas todos os dias.
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9- Ponto de Darwin

10- Útero masculino

Essas partes do corpo não
precisamos usar mais. São partes do
corpo que, o ser humano evoluiu muito,
Coração, ossos, cérebro, células, não
fazem nada sozinhos, mas juntos, o

ficaram completamente sem uso e muitos
seres humanos não as tem mais.

nosso corpo funciona.

Por que o assunto é importante?

10 partes do corpo que
Esse assunto é importante porque, se

não precisamos mais

você não souber se cuidar, ou não der
importância para você mesmo, você

ter: graças à evolução do ser humano,

sempre vai se descuidar, e cada vez vai

tem partes do corpo que não precisamos.

cuidado. Dê valor ao nosso corpo, temos

ficar mais feio, mais doente e mal

que nos cuidar, pois se não gostar de seu
1- Cóccix

corpo,é porque você não gosta da sua
vida.

2- Costela do pescoço
Ass: Gabriela Simões & Pedro Dias
3- Músculos auriculares externos

4- Terceira pálpebra

5- Pelos em excesso no corpo

6- Décima terceira costela

7- Mamilos masculinos

8- Órgão Vomeronasal
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perceber que quando come
saudáveis como frutas, legumes,

coisas

verduras… ela vai se sentir muito melhor
do que quando come salgadinhos,
frituras ou toma refrigerante, porque
quando comemos essas coisas nos
sentimos
estufadas,
pesadas
ou
enjoadas e quando comemos coisas
saudáveis nos sentimos mais dispostas.”
3º Pergunta - Como você faz para se
manter saudável?

!cuidar do corpo é
cuidar da alma!
Por:Laura Buzzoni e Daniela Kawamoto 5ºB

As
alunas
Dani
e
Laura
entrevistaram Yara, Professora de
ciências do Colégio Santo Ivo, fazendo
perguntas sobre a saúde do corpo
humano.
1º Pergunta - Cuidar do corpo é cuidar da
alma. Você acha que essa afirmativa está
correta? Por quê?
“Sim, eu acho que essa afirmativa está
correta, porque quando cuidamos do
corpo estamos cuidando da nossa casa
que é onde a gente vive e nossa alma
vive dentro dessa casa por exemplo,
então precisamos ter uma casa bem
bonita e bem organizada.”

“Eu procuro comer bastante frutas,
legumes, verduras, tomo bastante água e
também procuro fazer atividades físicas.”
4º Pergunta - Que dica você daria para
as pessoas que não são saudáveis e
querem ser, mas não conseguem?
“Para elas serem saudáveis elas
precisam ter disciplina. Se não der certo
a atividade que você tentou, procure
outra porque com certeza vai dar certo.”
Esperamos que tenham gostado das
dicas. Agora nos responda o que
acha: Cuidar do corpo é cuidar da
alma?

2º Pergunta - O que acontece quando
uma pessoa num dia só come besteira e
no outro dia come somente coisas
saudáveis?
“A pessoa que num dia só come besteira
e no outro come coisas saudáveis vai
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Agora ache alimentos
não saudáveis, ao
lado.
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Doces
Hamburger
Refrigerante
Pizza

Bacon
Hot-Dog

-

Chocolate Amargo
Chocolate amargo bom para o
coração
quando consumido com
moderação (cerca de 25 gramas por dia).
O chocolate amargo contribui para
reduzir a pressão arterial e o risco de
placas
de
gorduras
nos
vasos
sanguíneos.
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Alimentação Saudável
Top 10-Conselhos para uma vida e uma
alimentação saudável!
1- Faça as refeições com calma,pois seu organismo precisa deste tempo para processar
os alimentos.
2- Mastigue bem os alimentos.
3- Não consuma comida e líquidos ao mesmo tempo.
4- Marcar um horário para as refeições.
5- Alimente-se a cada 3 horas por dia.
6- Consumir alimentos integrais, sem açúcar e sem excesso de sal.
7- Coma muitas frutas e legumes.
8- Beba pelo menos 1 litro de água por dia.
9- Evite comer muitos alimentos refinados e não saudáveis.
10- Evite alimentos industrializados.

Por que devemos ter uma alimentação saudável?
Nós devemos ter uma alimentação saudável porque nós podemos ficar obesos se
comermos mal e até desenvolver diabetes ou outras doenças!
Ter uma alimentação saudável, você fornece ao seu organismo nutrientes que ele
necessita para funcionar bem. Ao mesmo tempo, você evita comer guloseimas como:
bala, que causa muita cárie, pirulito, barra de chocolate, nutella, entre outras, que podem
causar obesidade e doenças graves.
João Victor e Leonardo Almeida
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Saúde
Por: Julia Denardi e Clara
Laki 5°B

saúde ?
saúde é saber

O que é
cuidar do equilíbrio
físico e mental . É saber se organizar e
se cuidar para que o seu organismo
e
o seu espaço ambiente estejam em
harmonia natural. Assim, estar de bem
com a vida e com o seu corpo .
Para cuidar da alma e fazer seus
sistemas funcionarem, é preciso estar de
bem com a vida, com o seu corpo, com
seus amigos e com sua família, pois eles
podem te ajudar a resolver seu
problemas.
Esse vai ser o tema da nossa
sessão.

…………...Dica para ser saudável :
- beba água
- coma frutas, legumes e evite produtos
industrializados.
- faça exercícios físicos e mentais.
- sempre diga: eu consigo, sou capaz,
sou legal e posso !
- ir ao médico e se prevenir.
- não usar drogas.
- não ter uma vida sedentária.
- ter higiene.
- ser feliz.

Como viver bem ?
Fazer acupuntura é uma das opções,
pois ela ajuda não apenas no ponto do
problema, mas também ajuda a prevenir
outras dores .
A vida sedentária é algo que prejudica
muito a saúde, aumenta as chances de
obesidade, depressão e muitas outras
coisas, então, coma saudavelmente, faça
exercícios físicos e mentais.

Amor
Quando as coisas parecem
mais difíceis, lembre-se:
você não está sozinho.
Ninguém está sozinho no
mundo.
Ajude
o
próximo,
porque se todos pensarem assim,
o mundo será curado de tudo
com amor.
Veja esse vídeo : Vencer o câncer é mais fácil
quando se está cercado de amor .
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VACINAS AJUDANDO A
GENTE!
As vacinas são injetadas no nosso
corpo. Estas são compostas com o vírus
da doença morta ou enfraquecida.
O vírus faz com que os glóbulos
brancos produzam anticorpos, (que são
proteínas) preparados para combater
essa doença. Ou seja, pegamos a
doença, mas não ficamos “doentes”. Os
anticorpos têm diversos formatos, um
para cada doença.

VACINAÇÃO NO BRASIL

Nós
entrevistamos
nossa
professora: “Eu acho um desserviço à
comunidade. Uma pessoa que pega uma
doença que pode ser evitada por uma
vacina, prejudica outras pessoas que
podem pegar essa doença, além de
colocar em risco a sua vida com fake
news.”
A importância de sabermos da
vacinação é que há muita gente no
Brasil que não está se vacinando e
que as vacinas previnem sim! Não
acredite nas fake news.

Como dá para viver em
Marte?

As doenças correm por todos os
lados. Não só para humanos, como para
gatos, cachorros e até macacos. No
Brasil precisamos ter cuidado com as
doenças. A crise está matando muitas
pessoas.

Quando falamos em vida fora da
Terra, a primeira ideia que se passa nas
cabeças dos cientistas é Marte, pois é o
planeta mais parecido com o nosso no
Sistema Solar, tendo possibilidades de
estar na zona habitável junto da Terra.

Essa situação está ocorrendo em
todo o país por causa dos insetos, como
o aedes aegypti etc.. que passam essas
doenças, passando de um para os
outros. Se passando como fake news,
onde fala para não se vacinarem… é
MENTIRA!

A Nasa anunciou que vai enviar
pessoas ao “Planeta Vermelho’’ até 2030.
Uma organização holandesa conseguiu
10 mil inscrições para uma seleção que
promete 24 voluntários com uma viagem
só de ida para participar de um reality
show em solo marciano.
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Apesar de tanta empolgação, viver
em Marte não é tão fácil: existe o
problema de oxigênio, de água,
temperatura, atmosfera etc..
As
temperaturas
são
extremamente baixas, de -120ºC a
+20ºC, a atmosfera que é quase
inexistente feita quase somente de gás
carbônico (CO2) e uma altíssima
incidência de radiação, tanto na forma
de luz ultravioleta do Sol, quanto na
forma de partículas, produzidas pelas
explosões solares e de raios cósmicos’’,
descreve Douglas Galante, pesquisador
de astrobiologia do Laboratório Nacional
de Luz Síncrotron (LNLS), faz com que a
vida neste planeta seja muito difícil.

As previsões não são confirmadas,
mas a prévia é que acabe daqui algumas
centenas de anos, se os países e se as
pessoas não se conscientizarem em
diminuir a poluição na atmosfera.
Não fique com medo. Ainda tem
um bom tempo para o nosso mundo
acabar; talvez até criaremos uma
tecnologia
que
acabe
com
o
Aquecimento Global.
A importância de saber disso é
para nós nos prepararmos para o
aquecimento global e não poluir a
Terra. E que o mais provável é nós
irmos morar em Marte em algumas
centenas de anos. Também para as
pessoas se conscientizarem.

O AQUECIMENTO
GLOBAL PODE ACABAR
COMO O NOSSO
PLANETA?
Essa questão deixa todos com
medo. O nosso planeta vai ser destruído?
Pelo que os cientistas dizem, o
Aquecimento Global vai sim acabar com
a vida na Terra. Vamos falar mais
detalhes sobre o assunto.
Os gases chegam à atmosfera e
formam uma camada impedindo que
grande parte do calor que tem dentro da
Terra saia. Isso é importante para que o
planeta Terra não super esfrie durante a
noite. O problema é que a poluição faz
acumular esse calor em exagero. O calor
é acumulado dentro e aí vai o nome:
Aquecimento Global. A temperatura vai
aumentando cada vez mais.

Lucca e João Genaro
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Práticas Saudáveis
EXERCíCIO
FÍSiCO
Por: Caio Guandalini e Júlia Veiga 5

Para

nossa saúde ser “boa”,

precisamos fazer vários exercícios como:
ir a academia, jogar futebol, tênis,
baseball, basquete, handebol, ginástica e
etc..

YELLOW BIKES!!!

Sabemos que andar de bike faz
muito bem a saúde! Uma
novidade do momento, são as
Bikes

grande
Yellow

Elas começaram a ser utilizadas
em agosto, com a distribuição de 500
bikes. Para debloqueá-las, é necessário
um app.

OUTRAS
SAUDÁVEiS

Além

PRÁTiCAS

de exercícios físicos,
podemos melhorar
nossa
saúde
fazendo o seguinte:
- Não ficar muito tempo nos eletrônicos;
- Dormir bem. As crianças em idade
escolar (6-13): o aconselhável é dormir

entre 9 e 11 horas, adolescentes (14-17),
devem dormir em torno de 10 horas por
dia,adultos jovens (18-25),7-9 horas por
dia.
- Sempre manter a higiene como:
escovar os dentes depois das refeições,
lavar as mãos quando for comer e tomar
um bom banho.
- Beber bastante água para manter-se
hidratado,
- Não fumar;
- Comer alimentos
saudáveis e
comer bem;
- Respirar ar puro.
Infelizmente no cotidiano repleto de
tarefas
e
compromissos
parece
impossível reservar um tempo para fazer
certas atividades. O ideal é que a
mudança seja definitiva e completa, mas
se você não está conseguindo adequarse a uma mudança radical, saiba que há
algumas práticas muito simples que são
eficazes e ajudam a manter seu corpo e
mente mais saudáveis.
Fazer atividades físicas não quer
dizer que você precise passar horas em
uma academia. Em vez disso, pense em
atividades que se encaixam no seu dia a
dia. Apenas 10 minutos por dia de
exercícios já fazem alguma diferença,
como por exemplo, optar pela escada ao
invés
do
elevador.
Fazer
um
alongamento e uma pequena caminhada
a cada duas horas no trabalho. Uma
caminhada pelo bairro, ou parque, após o
expediente saudável. De acordo com o
site:
http://www.cevisa.org.br/blog/estilodevidasau
davelnarotina/
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Alimentação
A importância da boa
alimentação
Por Isabella Dias e
Luiza Rolim, 5ºB

Todos
os
alimentos têm calorias.
Sendo chocolate, frutas e
até alface. As calorias
podem ser boas e ruins,
e quanto maior for a
variedade e a quantidade
de nutrientes que um
alimento tiver, maior será
o seu valor nutricional
(equilíbrio
entre
quantidade e qualidade).
Assim, os alimentos são
divididos em grupos,
pelas semelhanças que
apresentam, sendo uma
delas a concentração de
nutrientes.

Ninguém duvida.
Há uma relação direta
entre nutrição , saúde,
bem-estar físico e mental
do indivíduo. A boa
alimentação tem um
papel fundamental na
prevenção
e
no
tratamento de doenças.
Muitos
anos
atrás,
Hipócrates já afirmava:
“que teu alimento seja
teu remédio e que teu
remédio
seja
teu
alimento”. O equilíbrio na
dieta é um dos motivos
que permitiu ao ser
humano a viver por mais
tempo nesse século.

gordura e que chocolate
branco, apesar de ser
até mais gostoso, faz
muito mal? Tudo isso por
causa
do
açúcar
presente neles, e no
chocolate branco, a falta
de cacau, que é uma
proteína.
O açúcar é um pó
branco que colocamos
em
doces
e,
normalmente, em leite e
café, para adoçá-los. Só
não devemos usá-lo em
excesso.
Várias curiosidades,
não é mesmo? Pois essas
curiosidades são importantes.

Mas isso depende
do tipo de dieta. Tem
pessoas que param de
comer só açúcar, só que
isso pode dar problemas
do coração porque o
açúcar também faz bem
ao corpo, só que em
excesso não.
Entendido?

Doces são sempre muito
gostosos. Principalmente
chocolates.

Mas você sabe
que chocolate demais faz
mal? Que ele tem muita
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Entrevista com:
Dra.

Ana

O
que
todos
precisam saber para
ter uma vida melhor?

Cristina
Endocrinologista
Quais
são
os
alimentos
básicos
que todos precisam
comer?
Nós temos que ter
uma
alimentação
equilibrada com grupos
de alimentos em todas
as principais refeições.
São
necessárias
proteínas (carnes, ovos)
tem que ter carboidratos
que podem ser o arroz, o
macarrão, a batata, a
mandioca, polenta. Nós
temos que ter grãos que
seriam feijão, grão de
bico, lentilha. E as fibras
que
são
muito
importantes
como
salada, legumes, entre
outros.
E também tem a
hidratação,
que
é
fundamental
para
o
organismo
e
para
digestão dos alimentos.

Que alimentos não
são muito bons para
o corpo?
Nós temos que
evitar dentro da nossa
alimentação os alimentos
que tem muito sódio,
muito
sal,
alimentos
industrializados
principalmente aqueles
alimentos fritos que são
ricos em gordura trans,
que
são
gorduras
prejudiciais à saúde e
alimentos com excesso
de açúcar.
Mas não é por
esse motivo que nunca
mais poderemos comer
doces,
alimentos
gordurosos e outros.
Eles podem ser servidos
com moderação. Se
comemos umas 3 ou 4
vezes ao mês, não faz
mal. E o chocolate
branco muito menos.

Na verdade, o que
seria
importante
na
alimentação de todo
mundo: ter um equilíbrio
entre
os
alimentos
saudáveis e os alimentos
não saudáveis (mas que
às vezes são apetitosos
e todo mundo tem
vontade de saboreá-los).
Se você tem uma
alimentação equilibrada,
balanceada com esses
grupos alimentares que
eu mencionei na primeira
pergunta,
que
são
importantes para o seu
corpo, não faz mal você
sair um dia ou outro da
alimentação saudável e
comer uma coisinha
diferente. Então, além da
alimentação equilibrada,
beber bastante água,
alimentos cada vez mais
naturais,
temos
que
praticar esportes, porque
é fundamental para ter
saúde.
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Curiosidades

Os olhos
Por: Luíza Pastore e Sofia Leal

Os nossos olhos
são sempre do mesmo
tamanho,
desde
o
nascimento, apesar de
que não parecem ser.
Os olhos podem ter
tamanhos iguais, mas
eles podem ter cores
diferentes, isso se chama
heterocromia.

Você sabia que o
corpo pode detectar o
sabor
em
0,0015
segundos, o que é mais
rápido do que um piscar
de um olho?
De acordo com o
site mega curioso, “as
lágrimas não são feitas
apenas de água, e sim
são feitas por água, sais
minerais,
gorduras
(lipídios),
e
muco
(glicoproteínas) o que
explica por que as
lágrimas não evaporam
com facilidade”.

A heterocromia é
caracterizada
pela
alteração da cor dos
olhos dos mamíferos,
fazendo com que a cor
de um olho seja distinta
do outro. A doença é
comum em
animais,
principalmente cães e
gato,
é
rara
em
humanos,
atingindo
somente uma estimativa
de 6 indivíduos a cada
1.000 pessoas.

Manter a Higiene é
bom ?
Sim,
com
a
higiene você
pode
prevenir doenças, como
lavar as mãos e não
deixar água parada.
De acordo com o
site Viva mais Verde,
você pode se prevenir de
doenças, como:
Hepatite Gastroenterites
Rotavírus
Shigella
Salmonella
Escabiose
Bronquiolite
Gripe
Varicela
Conjuntivite
A principal causa
de hepatite aguda:o vírus
da hepatite A é eliminado
pelas fezes. Desta forma,
ao não higienizar a mão,
o
indivíduo
pode
contaminar outra pessoa
diretamente ou através
da contaminação de
alimentos.

Shigella
e
Salmonella;
bactérias
causadoras de quadro
diarreicos. Muitas vezes
relacionadas ao surto por
contaminação
de
alimentos.
Causam
diarreia volumosa, com
náuseas e vômitos.
Gripe: É causada
pelo vírus
Influenza,
transmitida
por
via
respiratória através de
gotículas eliminadas por
tosse
ou
espirro,
penetrando
pelas
mucosas do nariz, olhos
e garganta. Ela também
ocorre
pela
contaminação das mãos
com
secreções
respiratórias,
contato
direto
com
outras
pessoas
(aperto
de
mãos) ou indireto (tocar
em
superfícies
contaminadas).
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Astrologia

Virgem- 23\08 - 22\09- Tudo que você
não comenta com ninguém é o que há de
mais importante.
Libra- 23\09 - 22\10 - O trabalho em
equipe é difícil de coordenar, mas há
coisas que seriam impossível realizar
sem esse.
Escorpião- 23\10 - 21\11 - A questão não
é desconfiar de tudo e todos .
Sagitário- 22\11 - 21\12- Nem tudo
aconteceu do jeito que você desejava.
Capricórnio- 22\12 - 20\01- No fim você
sabe que fará o que deseja e não o que
seria necessário fazer.
Áries - 21\03 - 20\04 - Derrotas e vitórias,
a vida é cheia dessas.
Touro- 21\04 - 20\05- As pessoas não
invadem seu espaço, elas se sentem
convidadas.
Gêmeos - 21\05 - 20\06 - O que era para
ser simples, complicou-se .
Câncer - 21\06 - 21\07 - Ainda que as
incertezas sejam mais numerosas do que
as certezas que deixariam sua alma
mais, segura, mesmo assim valerá a
pena continuar apostando .

Aquário- 21\01 - 19\02 - Os problemas de
outras pessoas não são exclusivamente
delas, são problemas humanos .
Peixes- 20\02 - 20\03- Administrar as
tarefas do dia a dia se tornou algo
tedioso e pesado.
É importante saber disso porque signos
significam muito como zodíaco e
astrologia.
Camila e Cinthia

Leão- 22\07- 22\08- As decisões que
você tomar e colocar em prática agora
poderão até ser contestadas.
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por: Eduardo Albuquerque Eustachio de Toledo Piza e
Nicole Hisamori Curti

Bem da meditação
na sua alma

A

meditação traz
inúmeros benefícios para a mente e para o
corpo.
Quando você medita,
seu corpo forma um
pouco mais de setenta
e dois mil “nadis”
(tubos
de
energia
cósmica que percorrem
o corpo todo, se

espalhando
como
raízes).
Essa energia espiritual
é a peça principal do
desenho das nossas
vidas, a fonte de todas
as nossas ações e
também
de
nossa
existência.
Nosso corpo recebe
energia cósmica durante o mais profundo
sono e na meditação. A
razão para todas as
nossas doenças é a
falta de imunidade e de
energia cósmica.
Durante a meditação
recebemos energia em
abundância, que flui por

todos os “nadis” do
corpo, assim limpando
a alma, ajudando a nos
livrar de graves, ou
passageiras doenças e
a limpar nossa mente
de
pensamentos
pessimistas
e
melancólicos.

Conheça os pontos
de acupuntura
depoimento de
profissionais

D

e acordo com o site “Pensador”,

a acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa, que com um método
eficaz trata de inúmeros tipos de desconforto e problemas no corpo.
Essa técnica se baseia no estímulo de pontos específicos do corpo através de
agulhas, a fim de equilibrar a energia corporal. Esses pontos estão divididos em
meridianos que podem atingir todos os órgãos.
Além disso, outro efeito da acupuntura é regulação da dor. Isso é obtido através de
duas formas: opióides e não-opióides. A primeira estimula a liberação de endorfinas
(neurotransmissor que causa alívio da dor) e a segunda inibe a dor, por bloqueio de
transmissão nervosa.
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Curiosidades sobre
astrologia
Saber seu mapa astral é algo legal e até
“útil” para você e para as pessoas poderem te
conhecer melhor.
Se seu signo não combina com você, não
saia espalhando que astrologia é uma farsa,
pois tem ainda muitos fatores que informam
sua personalidade, como o ascendente, que é
como as pessoas te veem e como você se
sente comparado ao mundo, também tem a
sua lua, como você enxerga as pessoas.
E ainda tem todos os NOVE planetas, cada
um representando algo sobre você, por
exemplo Vênus. O signo que está em Vênus
no horário de seu nascimento representa as
pessoas que gostam de você. As do signo
Touro está em sua Vênus, então as pessoas
de Touro vão gostar mais de você e te achar
muito legal.

Depoimento de Eduardo:
Saber astrologia ajuda você a tomar
decisões, e a saber um pouco mais sobre
você, mas também algumas pessoas pedem
para astrólogos fajutos fazerem seus mapas
astrais. Percebem que não tem nada a ver
com elas e coloca a culpa na astrologia,
mesmo tendo sites confiáveis que fazem
mapas astrais. Se você ainda não fez o seu,
eu e minha equipe te aconselhamos a fazê-lo,
porque como eu disse, se você fizer com a pessoa ou no site certo, logo irá perceber
como a astrologia faz sentido.
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DNA de sobrenomes de países
Já pensou se seu
sobrenome veio de um
país diferente do Brasil
como da Alemanha, da
África ou até do
Japão?

Matheus Monzani
Adriana Paoliello

Áustria

Hungria

Leonardo Rego
Heide Christire

Clara Laki

Europa

Japão

Portugal

Luiza Boihagian

André Kawashi
Camila Kagawa

Angela Silva
Daniela Santos
Isabela Cardoso
Matheus Barros
Sofia Ferreira
Fernanda Macedo
Gabriela Simões
Giovana Prado
Maria Maia
Marina Barreto
Pedro Guadrini
Rodrigo Rodrigues
Ana Camacho
Luci Pereira

Rússia

Itália
Arthur Mortari
Caio Guandalini
Caio Menegardo
Davi Martucci
Eduardo Pizza
Felipe Castilho
Julia Rosa
Laura Buzzoni
Lucca Facchini
Luiza Moreira
Nicole Curt
Cinthia Borelei
Clara Matarazzo
Fernanda Macedo
Gabriela Santos
Giovana Vetorazzi
Leonardo Barone
Leonardo Almeida
Pedro Guadrine
João Felix

Pedro Hristov
Matheus Trandafilov
Argentina
Pedro Zanetti
Alemanha
Sofia Willeman
Lara Reckziegel
Polônia

Espanha
Lucca Bien
Silvia Roda
Júlia Veiga
Pedro Veiga
Gabriela Simões
João Araujo

Łukasz Rudnicki
Matheus Brant
Okinawa
Natália Takara
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França
Líbano
João Murad

Pedro Guadrini

Indígena
Matheus Porto
Pedro Guadrine
Taiwan
Priscila Peng

Curiosidades
Sabia
que
o
sobrenome Silva veio
lá
da
época
da
colonização que vários
escravos
trazidos
foram batizados de
Silva?

Feito por Rodrigo e
Giovanna

Por que é importante
saber de onde seu
sobrenome veio???
É
importante
para
saber de onde seu
sobrenome veio para
saber
sua
origem,
saber quais influências
você tem.
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TECNOLOGIA
Por: Matheus Martins e Pedro Vieira 5°B

Vapor do cigarro eletrônico prejudica células do
pulmão
O cigarro eletrônico é um dispositivo que, ironicamente, foi criado para fazer com
que fumantes larguem os cigarros convencionais. Vamos entender como esse “aparelho
revolucionário” funciona.
1.Quando o fumante dá a primeira tragada, o sensor eletrônico detecta o movimento de ar
e manda uma mensagem ao nebulizador.
2.O nebulizador aquece gotículas de nicotina que rapidamente se transformam em vapor
para serem tragadas. Alguns modelos expelem mais fumaça.
3.A luz de LED é acionada instantaneamente. Em alguns modelos é necessário apertar
um botão para tragar e desencadear todo o funcionamento.
4. A fumaça não tem cheiro, pois o cigarro não queima tabaco e tem água na composição.
Além disso, ela se dissipa mais rapidamente no ar.
5. O cartucho pode ter nicotina e aromatizadores. Alguns são descartáveis,outros podem
ser recarregados com fluído.
O cigarro eletrônico prejudica as suas células de defesa pulmonares, mais do que o
cigarro convencional, facilitando doenças como bronquite e câncer de pulmão.
fonte: super.abril. com. br
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Neurocientista inventa
exoesqueleto
Na abertura da copa 2014, na arena do
Corinthians, um paraplégico chamado Juliano Pinto,
voluntário do neurocientista Miguel Nicolelis, que
projetou uma prótese de um exoesqueleto, diretamente
controlado pelo cérebro, conseguiu andar 25 passos e
chutar a bola.
Essa foi a maior inovação da neurociência brasileira. Nicolelis chama esse projeto
de “Andar de novo.” O problema é que na transmissão da Copa, ninguém deu bola para
isso, pois aconteceu ao mesmo tempo em que a Seleção Canarinho estava chegando ao
estádio.

Dois inventos bizarros que vão facilitar a sua vida
1: Liftware
Esse invento é uma colher especial que anula as
tremedeiras nas mãos das pessoas com o mal de Parkinson.
O liftware estabiliza os tremores intencionais e aleatórios,
sendo mais ou menos uma escova de dentes elétrica com uma
colher acoplada.

2: Precision Hawk
Esse invento é para quem
pratica agricultura.
O Precision Hawk tem sensores
que captam quando algo de errado
acontece na fazenda, como plantas
mortas e fungos.
Ele é um drone em formato de avião.
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Entretenimento
Terminator 6 ou T6 é um filme norte-americano de ação e
ficção científica que será lançado em 2019, dirigido por Tim Miller,
produzido por James Cameron e David Ellison, escrito por Billy Ray,
David S.
Depois de Tim Miller vender a franquia Terminator foram feitos
3 filmes da franquia. Porém o diretor retomará o filme do último feito
pelo próprio filme 2.

Top 4 das séries mais vistas pelos quintos
anos
ONE PUNCH MAN 4
RIVERDALE

3

THE FLASH

2

STRANGER THINGS #1
Essas informações
foram tiradas
do nosso
saber e da
wikipedia

A importância do entretenimento para nós é que traz alegria e
ajuda a saúde.
João Félix e Pedro Galvão
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Curiosidades
Que benefícios a água
potável tem para a saúde ?
Os cientistas fizeram um estudo e logo
descobriram que se bebermos dois copos
de água por dia ajuda a saciar o apetite e
ajuda a perder peso.
Pesquisas indicam que a desidratação
leve (mesmo um ou dois por cento menor
hidratação) pode afetar o seu humor e a
capacidade de pensar.

Como Fortnite virou um
dos jogos mais viciantes
do mundo?
Todo mundo está jogando Fortnite
atualmente, sua família, amigos,até sua
avó, se duvidar.
O Fortnite é um jogo de
sobrevivência de um atirador em terceira
pessoa.
Enquanto esse jogo está sendo
uma febre mundial, tornou-se um
problema psicológico em muitas pessoas.
Então, cuidado para não se
viciar!!!
Site:Mega Curiosidades.

Para nós isso é importante, para
que a gente saiba o que nos faz
bem e o que nos faz mal.

Priscila e Natália
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In English
Por: Caio Menegardo e Sofia
Ferreira 5º B

TV
SHOW
INDICATION
The quiet little town of

Veronica Lodge Jughead
Jones, Cheryl Blossom,
Kevin Keller, Josie
McCoy G their friends ex
plore the problems of

WHY
EXERCISES
ARE HEALTHY

You may not be aware of
the benefits of physical
exercise,
but
you've
probably heard countless
times saying "exercise is
good for our body",
"Exercise is good for
health." But did you know
what can really help you
to feel good, too? Getting
the right amount of
exercise can even help
improve your mood.

Riverdale is upside down
when it is struck by the
mysterious death of
Jason Blossom. Archie
Andrews, Betty Cooper,

everyday life in the small
town while investigating
the Jason Blossom affair.
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slice of sausage and stick it

tablespoons mayonnaise 3

with a straw. For the ears,

tablespoons ketchup

cut the slices in half and use

4 units of sausage,

a toothpick to attach them to

4 units of black olive.
Recipe

Method

Ingredients:
1/2

onion,

finely

chopped 1 clove garlic,
minced

2

tablespoons

olive oil, 500

grams

ground beef, 10 units
mini

hamburger bread

200 grams cheese, 3

of

the bread.

preparation:

In a frying pan, brown the
onion

and

tablespoon

garlic

in

olive

1
oil.

Remove from heat and let
cool.
Add the meat and season with
salt.
Mold the mini-hamburgers and
fry in another spoon of olive
oil.
Reserve.
Loaves

in

half,

place

a

hamburger, a slice of cheese
and a bit of ketchup and
mayonnaise

in

each.

HEALTH
CURIOSITIES
1 - Balanced diet and
practice of exercises are
some of the pillars to
maintain the ideal weight.
2- Although the medicine
leaves the body in days,
the effects may last
longer.
3-Improving the practice
of some simple attitudes
already contribute to
reduction of headache.
4 - Exercising to improve
blood circulation and
wearing
compression
stockings helps prevent
ocher
dermatitis.

Make the pork nose cut by a
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by:Clara Muller and Giovana Vetorazzi

English of
each
for
everyone ! We hope
you like it!
A health life is good for everyone,
leaving the vaccines up to date is very
important because with them we become
immune to diseases!
But, what vaccines are made of?
And how they can help us? It is simple,
within the vaccines there is a virus of the
disease only weakening, which causes
white
blood
cells
to
produce
antibodies.These antibodies make a
capsule around the virus, stopping its
reproduction.
Sleep well is very important for you
, all the stress goes away and, you can
spend another quiet day. Food is also
very important for our health,but food has
to be healthy, with salads.
It’s very important for health do
exercises, because it helps a lot in your
health, they strengthen the muscles,
helps to lose weight.
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Saiba Mais +
Saúde
Uma Campanha Nacional de
Vacinação foi feita no Brasil e mais de
dez milhões de crianças de um a
menores de cinco anos foram vacinadas,
com mais de 22 milhões de doses de
pólio e sarampo. A cobertura da
vacinação em sarampo está em 94,2% e
da poliomielite, 94,3%. As vacinas são os
vírus enfraquecidos ou mortos. Quando
a tomamos nosso corpo é obrigado a
produzir anticorpos para essa doença,
por isso que é importante.

Passeios turísticos em SP
1º-Museu da Imigração
2º-Parque Ibirapuera
3º-Terraço Itália
4º-Biblioteca Mário de Andrade
5º-Jardim Botânico
Alguns desses lugares são sobre a
nossa cultura e outros só para apreciar a
beleza da cidade São Paulo.
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Ter um animal te faz feliz
Além de te tirar do celular,ele pode
te trazer muita felicidade e o fazer mais
feliz do que o normal. Um bichinho de
estimação
pode
te
trazer
uma
responsabilidade que faz ficar com o
triplo de consciência que a pessoa pode
ter. Ter um animalzinho, pode trazer
problemas financeiros: para comprar
ração, potinhos e várias compras que ele
necessita. Mas o que não fazemos para
conquistar um ser vivo que amamos...

Todas
esses
animais nos fazem nos
sentir bem e muito
melhores!
Maria Clara e
Gabriela Sábia
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Criaturas marinhas
da pré história
Megalodon
Foi uma espécie e foi o maior tubarão
que viveu. Ele existiu entre 2,3 e 2,6
milhões de anos atrás.

Seu nome científico é Carcharodon
Megalodon (Carcharodon quer dizer
dente grande e Megalodon quer dizer
tubarão gigante). O tubarão branco pode
atingir 8 metros de comprimento e pode
pesar,
aproximadamente, duas
toneladas, mas ele não chega aos pés do
megalodonte, seu peso é de 50
toneladas, o tamanho desta criatura era
de 10 a 18 metros. Mas, nas primeiras
reconstituições

ultrapassadas, esse tubarão podia passar
30 metros. Os megalodontes mais
recentes não ultrapassam 20 metros.
Muitos paleontólogos defendem a
inclusão que inclui outras 3 espécies de
Carcharodon.
Acredita-se que esses animais
adultos se alimentavam de baleias. Ele
comia, diariamente, uma tonelada de
comida.
Não faltam pessoas que acreditam
que esses animais ainda vagam por aí.
Não é certeza, pelo pouco que se sabe
sobre as fossas Marianna (o lugar mais
fundo do mar) é provável que tenha esse
tubarão lá. Não é uma hipótese
impossível, mas também não é
comprovada.

Kraken
A palavra Kraken tem origem de
crack (quebra) + aquiém (aquem).
O Kraken era uma espécie de lula,
que ameaçava os navios óco. Ele tinha o
tamanho de uma ilha pequena e tinha
uns 100 tentáculos. Ele era um terrível
monstro marinho.
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Kraken era uma criatura tão temida pelos
marinheiros
quanto
as
ferozes

Escorpião do mar ou
Pteygotus
Esse bicho foi apelidado dessa forma
porque sua aparência é parecida com a
de um escorpião de hoje em dia, apesar
de que não tenham parentesco.
Tinha 2,5 m de comprimento.
Ele, em seu corpo, tinha veneno para
matar suas vítimas ou predadores.Ele
vivia em água doces.Ele existe há mais
de 250 milhões de anos.
Um link de um vídeo sobre criaturas
pré históricas:
https://www.youtube.com/watch?v=MuQ4
yFJe83s.

serpentes marinhas. Ele às vezes é
confundido com Cetus da mitologia
grega, por serem criaturas parecidas nas
histórias de seres fantásticos, numa má
observação
da
fauna.
No

-Fonte de pesquisa-Brasil Escola.
Fernanda e Leonardo Barone

caso dele provavelmente em ataques de
lulas gigantes ou lulas colossais.
Um bom exemplo dessa teoria são as
sereias, que mesmo sendo lenda, muitas
pessoas acreditam que elas existam.
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Como fugir
de animais
perigosos
Leopardo
das
neves,
também
conhecido como fantasma das neves.

Aves de
Rapina
Há muitas aves de rapina no mundo,
mas nenhuma na Antártida.
No grupo das aves de rapina têm: o
açor, corujas, falcões, águias e harpias.

Ele é rápido, grande, e forte o
suficiente para estilhaçar você. Ele é
branco como a neve, isso o ajuda a se
camuflar perfeitamente na neve. Para vêlo, tem que ter bons olhos, olhos de ver.

O que fazer se o encontrar?
Pegue um galho e tente assustá-lo,
caso não consiga, não se mexa, pois se
correr ele pode entender que você está
fugindo e isso acionará o instinto de
predador que ele tem; mas se ficar
parado ele pode te atacar, então tente
ficar calmo e não ficar frenético, e por
favor tente achar ajuda, e nunca dê as
costas para ele.

As aves de rapina são rápidas, fortes
e conseguem estilhaçar suas presas.
Se você ver uma silhueta no ar,
poderá ser uma ave de rapina, um açor
tem caudas longas e asas pequenas, o
falcão tem asas longas e cauda grande, e
também balança enquanto plana, a
harpia é imensa, se ver algum (ainda
mais se for a harpia) tente achar algum
lugar com teto, primeiro para não te ver e
segundo o ataque delas é aéreo, se não
fazer isso não tem como fugir, pois são
rápidas e um falcão peregrino tem um
mergulho de 360 km por hora.
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Dragão de
komodo
Um lagarto original
das ilhas de komodo,
um arquipélago, ele é
forte e mortal, sua
mandíbula não é tão
forte, mas ele tem uma carta na manga,
bem séria em sua mandíbula, ele tem um
veneno mortal, feito pelas bactérias em
sua saliva, uma mordida e já era, esse
veneno mata por infecção, pode demorar
um tempo mas o dragão de komodo
espera. Ele pode ser mortal, mas é bem
lento, então se ele partir pra cima de
você, é só correr o mais rápido possível.

Lobos

Os lobos são muito rápidos, fortes e
mortais. Às vezes, é incomum os lobos
atacarem os seres humanos, pois eles
nos respeitam, assim como os cachorros.
Caso os encontre, tente se esconder ou
se o verem, respeite-os, se afastem
amigavelmente e deixe-os passar. Eles
são mamíferos da família Canidae,
representando o cachorro e a raposa. Os
cachorros realmente vieram dos lobos e
esse é um dos motivos de ambos nos
respeitarem.

Importância de saber sobre
esses animais:
É importante sabermos isso para
preservarmos tanto a nossa quanto a
vida de outros animais, ninguém quer
morrer
por
um
animal
né?

Lukasz e Matheus Brant
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Dr gas São Ruins!!!
por André Seiji Kawanishi e Davi Correia Martucci.

Se você acha que drogas são

Demi Lovato

inofensivas, você está errado.
Algumas das drogas mais usadas

De acordo com “DATASUS” o número
de mortes por drogas no Brasil cresceu

Ópio é uma droga natural que

de 14,2 mil para 22,5 mil.
O ano de 2016 foi que mais teve
fabricação de cocaína, foram em cerca

As drogas mais usadas no Brasil :
Maconha, que é uma das únicas drogas
naturais; o crack que é uma das drogas
mais consumidas em lugares de baixa
verificar

causa

vômito,

também

tem

náusea
a

e

“burrice”,

maconha,

DMT;

(Dimetiltriptamina) a sua consequência é

de 1410 toneladas

renda(

do Brasil naturais são:

no

Irritações no sistema nervoso central.
Cocaína que é outra droga natural,
que pode causar um infarto ou perfurar o
pulmão e causar dores ao respirar.

site

(http://www.brasil.gov.br/cidadania-ejustica/2013/09/brasil-realiza-pesquisaFolha de maconha

sobre-o-uso-do-crack) ; e a cocaína que
é uma droga que se origina da planta
coca.
Folha de DTM

Vários famosos morreram por drogas
ou medicamentos, como por exemplo o
Michael Jackson, que morreu por parada

Flor de Ópio

cardíaca causada por remédios para
dormir; o cantor Charlie Brown Jr, o
Chorão, por overdose de cocaína e a
cantora Demi Lovato, quase morreu por

Folha de maconha

overdose de cocaína também.

Michael Jackson
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A maioria das drogas diminuem
drasticamente a vida dos jovens.
Atenção jovens dinâmicos, quase
todas drogas causam deformidades na
aparência; também podem causar perda
de anos de vida, perda de memória,
burrice pura e ilusões!!!

“Burrice pura”

Também existem organizações
para ajudar crianças a não utilizarem
drogas.
Por
exemplo:
Proerd

Também
podemos ajudar com esse jornal, para
que influencie as
crianças a não
utilizarem
drogas. Como o
Proerd,
nós,
também
podemos ajudar
a
influenciar
crianças a não
usarem drogas.
Você também não se iluda e tente
ao máximo a não usar drogas e etc.

Crianças são muito raptadas no
Brasil para fazer tráfico de drogas, pois
não podem ser presas. Então, cuidado!
As épocas que tem mais tráfico
são: Natal porque liberam alguns presos
que têm direito ao indulto de Natal e
época de eleição, pois ninguém pode ser
preso,exceto quando ocorre um flagrante
delito, que
é quando alguém é
surpreendido cometendo um crime ou
quando acabou de cometer.

Uma curiosidade: na Holanda é
liberado o uso de drogas, mas pouco por
pessoa e deve-se respeitar as leis. Para
saber
mais
visite
o
site
https://www.holland.com/br/turismo/infor
macoes/politica-holandesa-sobredrogas.htm .
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Esportes e
brincadeiras

Alguns esportes para você praticar
e ficar saudável são natação, futebol,
basquete, vôlei, handball, brincar na rua,
mas tomando cuidado com os carros,
brincar no parquinho e algumas
brincadeiras como pega-pega, dodgeball,
pique-bandeira, cobra-cega, base quatro,
papaléguas.
Nós fizemos uma pesquisa sobre
esportes favoritos dos 5º anos.

Opção de esportes dos 5º
anos no Colégio Santo
Ivo

Futebol
Dodgeball
Handball
Ginástica
Tênis
Basquete
Vôlei
Jiu-jitsu

16
14
6
4
3
1
1
1

Todos esses esportes ajudam a
emagrecer, ficar em boa forma e a ter
saúde.

Kock jogando vôlei
Marina e Matheus Porto
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Pessoas necessitando de ajuda.

Eu e a
Comunidade

Você também pode contribuir!
Para ajudarmos a comunidade
precisamos, ser um bom cidadão, apoiar
a economia local, reciclar, montar um
sistema de compostagem, economizar
energia e água e não depender de
automóveis.

Por:Pedro Rizzi Zanetti e Arthur dos Santos Mortari

Para
mudarmos
o
mundo
precisamos mudar a nós mesmos.
Ninguém muda o mundo se não se
mudar …
Para melhorarmos o mundo
precisamos jogar lixo no lixo, cuidar bem
dos animais (não maltratar), economizar
água, não derrubar árvore… e muitas
coisas que não costumamos fazer.
Por mais que vocês não queiram,
todos nascemos no mesmo planeta,
compartilhamos acontecimentos, efeitos
e consequências de nossos atos. Atos
que não devem acontecer em nossa
humanidade.
Para ver o que somos de verdade,
não precisamos olhar no espelho, mas
sim, olhar o espelho do coração.

“Como ajudar os moradores de
rua”

No Brasil inteiro, corridas e maratonas são feitas para
“mexer o Brasil”.

Maratonas também são feitas por
empresas, como o Pão de Açúcar, para
arrecadar dinheiro para caridade.
Indicação de vídeos:
www.youtube/ajudando Moradores de rua
(especial de ano novo)
www.youtube/ajudando Pessoas na rua
(especial de ano novo)
www.youtube/uma Moradora de rua me
emocionou
www.youtube/ajudando Moradores de rua
em São Paulo.

Podemos
doar
roupas,
brinquedos, coisas quentinhas como
cobertores casaco, agasalhos, calças,
meias blusas, sapatos tênis (calçados);
comidas.
Para a higiene cremes dentais,
escovas, fio dental, sabonetes, etc..
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Ajuda

O Colégio também está arrecadando
gelatina vermelha, que será doada para
crianças com câncer. Esta campanha é muito
importante, pois a gelatina é um alimento
fácil de sabor agradável para crianças que
estão em tratamento e possuem dificuldades
para se alimentar.

Por: Felipe Castilho & Leonardo Bortolin

O Colégio Santo Ivo, a cada mês faz
uma arrecadação de algumas coisas. Por
exemplo nos meses de
novembro e
dezembro, o colégio está com a campanha
do material escolar onde doamos um kit
natalino com roupas e brinquedos para
crianças carentes. Essa campanha é
organizada pela equipe de voluntariado de
alunos do colégio, sob a coordenação da
Hidely. As doações devem ser entregues na
secretaria do Santo Ivo ou no Hall da
Educação Infantil.
Outra maneira que descobrimos para
ajudar pessoas é a campanha feita pelas
alunas do Santo Ivo, Dani, Laura e Sofia F.
do 5º B. Essa campanha que elas mesmas
criaram junto com suas famílias, serve para
arrecadar com amigos da escola e em
outros lugares, roupas em bom estado,
porque ninguém gosta de receber coisas
quebradas ou rasgadas. Essas roupas serão
doadas aos necessitados.

Todo ano, o Colégio Santo Ivo faz
essas campanhas. Você pode participar
fazendo doações ou seguindo o exemplo das
alunos do 5º B, e criando sua própria
campanha.
É muito bom colaborar, porque ajuda
outras pessoas e nosso coração também fica
mais alegre.
Não espere só campanhas, você
mesmo pode pegar algumas coisas que não
tem mais utilidade para você e que esteja em
bom estado e doar para algum morador de
rua ou em alguma instituição.

Outra campanha é a doação de
brinquedos e livros infantis para a instituição
Lar Irmã Clara. Essa instituição atende cerca
de 130 crianças de 01 a 12 anos, moradores
do bairro.
Corra para ajudar!!! Tente arrecadar
material escolar de todo tipo.
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Diversão
Por Lucca Fachini

e Matheus Menezes .5°B

Jogos virtuais são muito bons para
crianças desenvolverem habilidades, como
criatividade e inteligência.
Conheça
os
jogos:
Heart's
Medicine:
Time
To
Heal
Operate Now Hospital Surgeon
Science

Interactive

Body

Jogos do friv!
http://www.jogos360.com.br/operate_now_ep
ilepsy_surgery.html
http://www.jogos360.com.br/audreys_real_d
entist.html
http://www.friv.com/
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