
Júlia Andretto nasceu 
no dia 30 de setembro, 
as 07:30 na cidade de 
Barbacena, interior de 

Minas Gerais. .

Em maio, dia 13, um tornado 
atinge o Oklahoma nos Esta-
dos Unidos, é o maior torna-

do já registrado no mundo 
todo.

Em 2004, Júlia entrou no Sesi, 
sua primeira escola, onde estu-
dou até os 6 anos. Sua melhor 
lembrança é o parquinho, que era 
espaçoso e colorido.

Júlia começou a andar com 10 
meses.
Sempre se equilibrando em mó-
veis para não cair.

No dia 24 de janeiro, Orkut 
Büyükkökten  cria a rede social 
Orkut. No Brasil teve mais de 
30 milhões de usuários mas foi 
ultrapassada pelo líder mundial, 
o Facebook. Na Índia também 
é a segunda rede social mais 
visitada. O orkut tem mais de 33 
milhões de usuários ativos no 
mundo.
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Júlia teve seu primeiro 
aniversário na escola 
quando tinha seis anos, 
o tema escolhido foi a 
Hello Kitty. Ela conta 
que a melhor lembrança 
desse dia foi a hora de 
cantar parabéns.

Júlia ganhou sua primeira 
cartinha de amor com 10 
anos. Foi um menino da 
mesma sala da escola. Era 
em formato de coração e no 
conteúdo um poema feito 
pelo próprio menino.

Júlia fez sua primeira viagem 
com as amigas com 12 anos. 
Passou o ano novo na casa 
de Luiza e Júlia em Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Ela 
adorou conhecer a Lagoa da 
Pampulha, visitou também o 
zoológico e foi ao cinema.

Em janeiro, dia 18, ocorre na 
Baía de Guanabara um vaza-
mento em duto da Petrobrás 
derramando mais de 500 mil 

litros de óleo.

Luiz Inácio Lula da Silva é 
reeleito presidente do Bra-
sil. O presidente tinha sido 
eleito no ano de 2002, com 
53 milhões de votos. Uma 
pesquisa feita pelo Instituto 
Datafolha, divulgada em 
dezembro de 2006, mostra 
que 52% consideravam seu 
governo ótimo ou bom

Em agosto, 33 mineiros 
ficam presos em San 
José, no Chile. O aci-
dente foi em uma mina a 
688 metros de profundi-
dade, os trabalhadores 
ficaram 17 dias sem 
contato com o resgate. 
O soterramento é con-
siderado o pior acidente 
do país neste tipo de 
trabalho.

Durante o ano de 2012 sur-
giram vários boatos sobre 
o fim do mundo. Tudo isso 
porque em 21 de dezembro 
o Calendário Maia de Conta-
gem Longa chega ao fim,
com o ciclo de 5125 anos, 
o que alguns interpretavam 
como o fim do mundo.

Os dois fins do mundo: O desenvolvimento de Júlia e os acontecimentos no mundo.
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