
ENT RE JOVENS
@

ENT RE JOVENS
;) :)

Rio de Janeiro, dezembro de 2012 • Edição nº 07

Para quem mora na cidade Patrimônio Mundial como Paisagem 
Cultural Urbana, lugar bonito para passear é o que não falta. 
Filmes, shows, teatro e dança também acontecem em todos os 
bairros e muitos a preços camaradas ou até de graça. É só ficar 
ligado na TV e nos jornais para escolher. Veja algumas sugestões.

Lonas culturais
Em qualquer época, 
principalmente nas férias, vale 
conferir o que está rolando nas 
lonas culturais. Pode ser um 
show bacana, uma peça de  
teatro ou outra atividade. Para 
saber a programação, acesse: 
www.lonacultural.com.br.  

Ou ligue:  
(21) 3406-8434 (Campo Grande),  
(21) 3332-4909 (Bangu) e  
(21) 2425-0825 (Jacarepaguá).

Parque 
Madureira
Jardim botânico fontes 
com jatos d’água, 
quadras poliesportivas, 
rampa de skate, mesas 
de pingue-pongue, 
praça de alimentação, 
mirante e até um Centro 
de Educação Ambiental.  
Tudo isso no Parque Madureira, com entrada 
gratuita. Fica em frente ao Madureira Shopping. 

Prainha
Praia tem de sobra  

na cidade, e o legal  

é conhecer cada  

uma delas. Você já  

foi à Prainha? Fica 

depois do Recreio dos 

Bandeirantes e é o 

paraíso dos surfistas. 

De tão boa, acaba de ganhar um 

prêmio internacional pela qualidade da água e até 

da areia. Se for lá, não deixe de observar  

a vegetação de Mata Atlântica nativa.

Aterro do Flamengo
Vai do Aeroporto Santos Dumont 

ao começo da Enseada 

de Botafogo. Aos domingos,  

as pistas são fechadas para  

os veículos, e o Aterro vira uma 

imensa área de lazer. Olhe só  

o que há por lá: marionetes, 

ciclovia, pista para caminhada, 

playground, pista de skate, 

parquinho, quadras de jogos, 

aparelhos de ginástica, além  

do Monumento dos Pracinhas  

e do Museu de Arte Moderna.



Mestre do Tempo nas escolas
 
O Mestre do Tempo, em pessoa, comandou o lançamento do livro Mestre do Tempo Conta Histórias do Rio, 

no Ciep Doutor Antoine Magarinos Torres Filho, na Tijuca, no dia 5 de novembro. Ele conversou com os 
alunos, que assistiram a programas da série de TV Mestre do Tempo e à animação Quadrinhos – Guia 

Prático, bem como criaram uma HQ com os personagens dos programas. A MultiRio distribuiu um 
exemplar do livro para cada aluno presente, além de alguns brindes. 

De pé, Cleide Ramos, Presidente da MultiRio. 
Sentadas, Helena Bomeny, Subsecretária de 
Ensino, e Lenita de Souza Vilela, diretora da escola

O grupo reunido no Ciep. De blusa vermelha,  
a professora Branca Serodio Portes, consultora  
e redatora do livro

Sávio Moll, o Mestre do Tempo, fala com os 
alunos do Ciep

Fazendo quadrinhos
Entre tantas histórias que os alunos criaram, selecionamos a de Thayane de Brito Lima, da turma 1.602, para publicar em Entre Jovens. Veja como ficou legal.

Laisa Helena de França Fortes, da Escola Municipal Rosa 

Bettiato Záttera, em Irajá, foi uma das vencedoras da 

Maratona Escolar 2012, que teve como tema da redação  

a vida e a obra do escritor Ariano Suassuna.

A premiação aconteceu na Academia Brasileira de Letras, 

com a presença do próprio Suassuna, do imortal Arnaldo 

Niskier e da Subsecretária de Ensino, Helena Bomeny. Os 

alunos selecionados receberam certificado e um kit de livros. 

Laisa gravou nos estúdios da MultiRio uma peça que foi 

exibida durante a solenidade e que vai passar também nos 

intervalos de nossa programação, no canal 14 da NET,  

na Web TV e na Web Rádio.

Laisa Helena de França Fortes 

com Ariano Suassuna

Maratona Escolar 2012



Você conhece bem a sua cidade?

No dia 27 de outubro, o bondinho do Pão de Açúcar 
fez 100 anos. O teleférico mais famoso do mundo foi 
idealizado pelo engenheiro Augusto Ferreira Ramos 
e levou três anos para ser construído. Imagine só a 
sensação que causou naquela época. Sim, estamos 
falando de 1912. Veja nas fotos ao lado como era o 
primeiro bondinho, em madeira, e como ele é hoje, maior 
e bem mais moderno, feito com estrutura de alumínio. 
Que diferença, não?

Pensando em outros cartões-postais do Rio de Janeiro, 
tente identificar as ilustrações e completar a cruzadinha.

1) Copacabana; 2) Corcovado; 3) Biblioteca Nacional; 4) Complexo do Alemão; 5) Engenhão; 6) Passarela do Samba; 7) Jardim Botânico; 8) Arcos da Lapa; 9) Maracanã; 10) Piscinão. 
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Na Audioteca da MultiRio, você escolhe 
o programa e a hora que quer ouvir.  
É só acessar multirio.rj.gov.br/
webradio e clicar em Audioteca.  
Na Videoteca, estão alguns dos 
programas de TV da MultiRio.  
Acesse: multirio.rj.gov.br/webtv  
e clique em Videoteca.

Os programas da MultiRio passam  
na BandRio e no canal 14 da NET.  
Veja os horários no portal: 
www.multirio.rj.gov.br

Audioteca e Videoteca: vai lá!
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Humor, curiosidades e mistérios que vão deixar as férias mais 
divertidas. Para facilitar a leitura, todos os livros selecionados estão na 
biblioteca de sua escola. Mergulhe nestas histórias e, na volta às aulas, 
indique aos amigos o livro de que você mais gostou.

O Guia dos Curiosos – Língua Portuguesa

Marcelo Duarte

Conta a história dos alfabetos, apresenta a maior 
palavra da língua portuguesa e revela a origem de 
expressões populares como “presente de grego”, 
“frango à passarinho” e “conto do vigário”,  
entre outras.
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A Invenção de Hugo Cabret 

Brian Selznick

Prepare-se para entrar em um mundo de suspense 
que mistura quadrinhos e cinema. Hugo Cabret é 
um menino órfão que vive escondido na estação 
de trem. O garoto toma conta dos gigantescos 
relógios do lugar e guarda um incrível segredo.
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10 anos com Mafalda

Quino
Vale a pena ler (ou reler) as tirinhas da Mafalda, 
que odeia sopa e não se conforma com muitas 
coisas que acontecem ao seu redor. No álbum, as 
histórias estão organizadas por temas: a família, a 
escola, a rua, o mundo.
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Pedidos de informação; dificuldades 
nos relacionamentos com colegas da 
escola, amigos e namorados; conflitos 
com a família; sexo; gravidez; situações 
de risco; ou qualquer outro problema, 
ligue 0800 0 123 123.  
O serviço, oferecido pelo Instituto Noos, 
é gratuito e funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 20h.  
Saiba mais em www.noos.org.br/123alo.
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1,2,3 Alô!

“TELEFÉRICO  
DO ALEMÃO,  

SUCESSO TOTAL”
“PASSEIO AO
CORCOVADO”

“100 ANOS
DO BONDINHO!”

NESTAS FÉRIAS,
CURTA SUA CIDADE, 
AO VIVO E A CORES!

Roteiro: Luiz Eduardo Ricon / Arte: Diego Luis


