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Na volta das férias, a MultiRio estreia 

uma série sobre História e Música e 

apresenta um novo trailer de livro que 

é pura aventura. Você vai se divertir 

com a mininovela de duas gêmeas lá da 

Austrália, viajar pelo Sistema Solar e 

participar com a gente de uma campanha 

muito importante. Veja, também, as 

escrever, dando sugestões e contribuindo 

para um Entre Jovens ainda melhor.

Clique, ouça, participe e divirta-se!
A Web Rádio MultiRio já está no ar, com o 

(vale poesia, crônica, entrevista, etc.). Pode, 
também, enviar ideias ou programas que você 
tenha feito na rádio de sua escola. A equipe da 

Para mais informações, acesse www.multirio.
rj.gov.br/webradio. 

A História do Brasil ao som 
das músicas que cantaram 
cada época. A nova série 
da MultiRio, No Compasso 
da História, começa antes 
ainda de Cabral desembarcar 
por aqui e percorre seis 
séculos para falar sobre a 

o Império, a República, ou 
seja, os diferentes momentos 
históricos que o país viveu até 
os dias de hoje. 

Você vai descobrir que a 
música é, também, uma 
crônica de seu tempo, ao 
retratar o que acontece 
em sua cidade de origem, 

descobrir, ainda, um novo 
jeito de aprender História, 
que também fala de política, 
de economia, de literatura, 
de música, de artes plásticas, 
de transformações sociais. 

Afinal, a história de 
um país é dinâmica, e, 

para compreender seus 
movimentos, temos que 
entender também tudo o que 
estava acontecendo naquele 

tantas informações chegam 
ao som de uma boa música, 
muito mais fácil de aprender, 

No Compasso da História 
é apresentado pela 
cantora e compositora 

programas, de uma hora 

estúdio e em espaços 
importantes da cidade  
do Rio de Janeiro. 

No Portal MultiRio 
(www.multirio.rj.gov.
br) ou no Twitter 
(www.twitter.com/
multirio), você 
pode acompanhar 
os horários dos 
programas. 

Se ligue!

Contando e cantando a História do Brasil



Uma turma muito animada e partici-

visitou a MultiRio, junto com os alunos 

Ministro Alcides Carneiro, de Campo 
Grande (criador do nome Entre Jovens), 

Bangu (criador do nome O Tagarela).

Os jovens foram recebidos pela 
professora Cleide Ramos, Presidente da 

parte do trabalho 
da MultiRio em TV, 
impressos e web. Os 
alunos visitaram os 
estúdios, conversaram 
com técnicos de 

truques de desenho 
animado e muito mais. Todos lancharam 
e ganharam um kit com camisetas, 
jornais e outros brindes.

m 

A Presidente Cleide Ramos  
com os alunos Rodrigo da Costa 

Júnior (à esquerda)

Descobrindo  
as Ciências
Precisando de uma 
força na aula de 

aos amigos Pedro e Sofia, nossos 
personagens da série Detetives 
da Ciência, e tire suas dúvidas. 
Água, biodiversidade, DNA, 
vacinas, células-tronco, pesquisa 

temas tratados nos programas, 
em linguagem simples, fácil de 

À noite, na MultiRio

e você, mais tempo para assistir 
aos nossos programas. Agora, 
estamos no ar também entre 
19h e 21h, diariamente, no canal 

produções inéditas, documentários 

para todas as idades.

Você sabia...
-

…que Galileu Galilei foi o primeiro astrônomo a observar o 
céu com telescópio, em 1609, e que ficou cego de tanto olhar o Sol 

…que planetário é um equipamento para reproduzir o céu, sendo 

...que Marcos Pontes foi o primeiro astronauta brasileiro a viajar 

...que o Hubble é o maior telescópio espacial já posto em órbita até 

...que o primeiro ser vivo a orbitar a Terra em um satélite tripu-

terceiro programa da nova temporada 
de Conta com a Gente vamos conhecer 
o Sistema Solar. Acompanhados 
por astrônomos e monitores, os 
apresentadores Fernanda e Renan 
visitam os planetários da Gávea 
e de Santa Cruz (o mais moderno 

embarcar em uma nave espacial 

conhecimentos do Sistema Solar, de 
cosmologia, de pesquisa espacial e 
das condições astronômicas para o 
surgimento da vida no universo. 

essa viagem. Acesse nosso Portal ou o 

da série: www.multirio.rj.gov.br ou 

assistir aos dois primeiros programas 
de Conta com a Gente: A descoberta da 
Geologia
e Vida) e O caminho do lixo.

De olho nas estrelas



CÊ PODE FALAR COM A GALERA 
DO JEITO QUE QUISER.

Falar é fácil...

cresceu em uma área nobre de Sydney, uma das principais cidades 
da Austrália, e Kyanna, em uma tribo aborígine, ao norte do país, na 
localidade de Alice Springs. Aos 16 anos, elas se viram frente a frente 

que resolveram brincar de trocar de identidade apenas por um dia. Mas o 

Problema em Dobro

 
(www.multirio.rj.gov.br) ou acesse www.twitter.com/multirio.
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Respostas

Maioria das respostas A: você se parece mais com 

a Kyanna, que gosta de jogar basquete, tem um 

Maioria das respostas B: você se parece mais com 

faz dança, tem acesso a várias tecnologias e adora 

sanduíches e frituras.

Agora, responda. Você é do tipo que gosta de viver o dia a dia agitado da 
cidade grande ou sonha em morar no campo, em algum cantinho tranquilo 

1) Se tivesse que escolher uma 
atividade esportiva, qual seria?

a) (   ) basquete, handebol ou futebol
b) (   ) dança ou lutas

2) Seu estilo de vestir é:

a) (   ) esportivo ou básico
b) (   ) roqueiro ou “sempre na moda”

3) Para se divertir, o melhor é:

a) (   ) ir ao cinema 
b) (   ) curtir uma festa 

4) Você gostaria de:

a) (   ) ser filho único

5) Se o assunto é comida, você 
prefere:

a) (   ) frutas e legumes
b) (   ) hambúrguer e batata frita

6) No seu dia a dia, você:

a) (   ) estuda e ajuda o seu 
responsável nas tarefas da casa
b) (   ) só estuda

Teste

Vamos tirar a droga 
de cena?

Usar droga não está com nada. 
Você já ouviu essa frase na 
televisão, leu nas revistas, nos 
jornais, na internet e, certamente, 
sua professora falou em algum momento 

da aula. A droga é mesmo 
uma droga. Não diverte, não 
deixa ninguém mais esperto ou 
inteligente; ao contrário, causa 
dependência e faz mal à saúde. 
E, você sabe, existem maneiras 

muito mais legais de 
aproveitar o tempo livre: 

fazer esportes, dançar, 
viajar, sair com os amigos ou 
formar uma banda, por exemplo.

Paquera, Esporte, Recreio, Sala de 
Aula e Casa são os episódios da campanha 
Tirando a Droga de Cena produzida pela 
MultiRio. Assista aos vídeos no canal 14 

da NET ou no DVD da escola e 
escreva uma frase sobre o 
tema. Mande para: MultiRio 
(Largos dos Leões, 15, sala 908, 
Humaitá, Rio de Janeiro/RJ,  
CEP 22260-210) ou 

para o e-mail entrejovens@
multirio.rio.rj.gov.br.

As três melhores frases serão 
publicadas na próxima edição 
de Entre Jovens.



Ligue 123Alô!  
Alguém vai  
ouvir você.
Quem nunca passou ou está 

na vida e sem ter com quem dividir 

simplesmente ouvir as dúvidas e 

o Instituto Noos criou o serviço 
123Alô!
o serviço funciona de segunda a 

é 0800 0 123 123.

dificuldades nos relacionamentos 
com colegas da escola, amigos, 

ou qualquer outro problema. Tudo 
tratado sem julgamentos ou críticas. 

123Alô! só se 
identifica se quiser. 

Saiba mais em http://www.noos.org.
br/123Alo/123alo_inicio.htm.

MultiRio - Empresa Municipal de 
Multimeios Ltda.
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Prosa ou poesia? De preferência, as duas. Um bom livro sempre dá prazer de ler, 
principalmente quando gostamos do seu gênero. Por exemplo, os fãs de aventura e 
fantasia podem se deliciar com As Crônicas de Nárnia, uma história que virou filme. O Auto da 
Compadecida foi escrito para o teatro, mas também passou nas telinhas. Para adolescentes 
mais românticos, uma boa dica é o Livro de Sonetos, de Vinicius de Moraes. Atenção: esses  
três livros estão disponíveis nas bibliotecas de sua escola.

AS CRÔNICAS DE NÁRNIA

Originalmente, é uma série de 
sete livros. O primeiro deles 
conta as aventuras de crianças 
que chegam por acaso ao 
Reino de Nárnia, um lugar 
repleto de magia, com animais 
que falam e batalhas épicas 

Aslan é um personagem muito 
simpático e um dos grandes 
aliados da garotada.

AUTO DA COMPADECIDA
Ariano Suassuna

forma de auto e dividido em três 

traz elementos da literatura 
de cordel, típica do Nordeste 
brasileiro. O Auto da Compadecida, 
além de virar filme, foi também 
transformado em minissérie na 

ASS CRCRÔÔÔÔNICASCAS DEDE NÁÁ NIARN A LIVRO DE SONETOS
Vinicius de Moraes
Um livro obrigatório para 
quem gosta de poesia e, 
principalmente, da poesia de 

teve várias reedições e 
contém versos famosos do 
autor, como no Soneto de 
Fidelidade, no Soneto de 
Aniversário e no Soneto do 
Maior Amor, entre outros.

LIVVRRI OO DEDEDDEE SSSSONONEE OSOSOO ETETOOSS

Marque na 
agenda!

BandRio, aos sábados e 
domingos, das 9h às 10h. 

14h (às quintas-feiras, 

noite, das 19h às 21h.

Uma história para ver,  
ler e reler
Em 1719, Daniel Defoe escreveu 
As Aventuras de Robinson Crusoé, 
inspirado na história verídica de 
um certo marinheiro inglês. No 
livro, depois de sobreviver a um 
naufrágio, Crusoé passa 25 anos 
sozinho em uma ilha, até que 
conhece um nativo de quem fica 
amigo. A luta pela sobrevivência 
e a força de uma amizade entre 
pessoas tão diferentes encantaram 
e encantam leitores há três séculos. 
As Aventuras de Robinson Crusoé 
ganhou adaptações para o cinema, 
para o teatro e é o novo trailer de 
livro da série Uma Obra, Seu Autor, 
da MultiRio. Horários no Portal 
MultiRio (www.multirio.rj.gov.br) ou 
em www.twitter.com/multirio.
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