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Tamara Veiga

Web Rádio informa e 
diverte. É só clicar!
Tem novidades na Web Rádio e você não vai perder. Em Curte Som, os ritmos brasileiros se encontram todas as semanas em programas que misturam informação e boa música. Ana Martins, roteirista e apresentadora, conduz a atração e conversa com autores, cantores e instrumentistas. Uma vez por mês, Fabiano de Freitas apresenta Especial Ponto Com, destacando personagens famosos ou fatos marcantes da história do nosso país. Dito e Ditado, na voz de Ronaldo Rosas, conta, de uma forma divertida, a origem de expressões populares, que ouvimos desde o tempo das nossas bisavós e, às vezes, nem sabemos o que significam. Em Plugin, Tamara Veiga convida para uma viagem virtual pelos pontos turísticos, parques, museus e centros culturais do mundo inteiro. Tudo isso e muito mais em: www.multirio.rj.gov.br/webradio. Clique, ouça, participe e divirta-se!

Edson Souza e Ana Martins

Ronaldo Rosas

Você sabia?
No universo da Informática, plugins são programas 

de computador que adicionam funções a outros 

programas (softwares) ou serviços. Para navegar na 

internet, utilizamos plugins que dão ao navegador 

(Internet Explorer, Firefox, Opera ou Safari) a 

capacidade de visualizar vídeos ou abrir jogos online.
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José Rodrigues do Nascimento Neto é 

aluno da turma 1604, da Escola Municipal 

Ministro Adauto Lucio Cardoso. Ele 

atendeu à solicitação do Entre Jovens 

e mandou esta frase para nós: 

Participe, também. Conte para nós 

o que você faz para melhorar a vida 

em nossa cidade. Crie uma frase que 

termine com Eu moro no Rio 

e tenho atitude, e mande para 

entrejovens@multirio.rio.rj.gov.br. 

Não esqueça de colocar seu nome 

completo, o de sua escola e o 

número da turma. 

José Rodrigues do Nascimento Neto é 
Galeria do Aluno

Eu amo meu Rio, eu cuido 

dele para que meus � lhos 

e netos o possuam bem 

cuidado! Eu moro no Rio 

e tenho atitude!

O QR Code é um código de barras, com a tecnologia 2D, 
que pode ser escaneado pelos aparelhos celulares com 
câmera fotográfica e um leitor digital – o aplicativo que 
faz leitura de QR Code. 

Funciona assim: 
Primeiro, você posiciona a câmera em direção 
ao código, como se fosse tirar uma foto.
Depois, aguarda alguns instantes 
até surgir um link direcionando 
para o site correspondente. 

Quer experimentar?
Se você tem acesso a um celular 
com internet, câmera digital e leitor 
de QR Code, posicione a câmera na 
direção do código da imagem ao lado, 
aguarde até que apareça o link e explore 
os programas da série Megassaudável 
no Portal da MultiRio. 
Melhor ainda: você pode criar seu próprio 
QR Code. Já existem na internet programas 
gratuitos para isso. É simples e rápido!

Contos mínimos
O twitter é muito usado para passar 
mensagens, convites, dicas, etc, 
usando poucas palavras. Quer dizer, 
140 caracteres, no máximo. Agora, 
Entre Jovens lança um desafio para 
você: que tal escrever uma história 
utilizando somente esses 140 toques? 
Tente, e mande para nós! Pode ser 
por e-mail: entrejovens@multirio.
rio.rj.gov.br ou por carta, para 
MultiRio, Largo dos Leões, 15, 
sala 908, Humaitá, Rio de 
Janeiro/RJ, CEP 22260-210.

Contos mínimosContos mínimos

Não é labirinto e 
nem quebra-cabeça, 
é QR Code!

gratuitos para isso. É simples e rápido!

Uma curiosidade: No bairro do 
Arpoador, na zona sul da cidade, a 
Prefeitura colocou QR Codes, utilizando 
as pedras portuguesas das calçadas. 
O link vai levar a uma página com 
informações sobre o local. Confira! 
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Resposta:

Há 20 anos....

Quando a MultiRio foi criada, palavras como plugin 
eram quase desconhecidas da grande maioria das 
pessoas. Com o uso cada vez maior da internet, ela 
e tantas outras já fazem parte do nosso vocabulário. 
Veja os exemplos, abaixo, e tente colocar tudo no 
diagrama, sem deixar nenhum espaço vazio.
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Roteiro: Luis Eduardo Ricon  |  Arte: Eduardo Duval e Vitor Vanes 

Medalhas, tochas, uniformes 
usados pelos atletas, mascotes, 
jogos interativos e vídeos estão 
na exposição Jogos Olímpicos: 
Esporte, Cultura e Arte, que pode 
ser visitada no Museu Histórico 
Nacional até 01/12. São mais de 
300 objetos do acervo do Museu 
do Comitê Olímpico Internacional, 
que fica na cidade de Lausanne, na 
Suíça. Entre as preciosidades, é 
possível ver de perto o maiô usado 
pelo nadador brasileiro Cesar 
Cielo, nos Jogos de Pequim/2008; 
a sapatilha do saltador Adhemar 

Ferreira da Silva, 
bicampeão Olímpico 
de salto triplo em 1952 e 
1956; a camisa e a bola que 
Maurício Camargo Lima, levantador 
da seleção brasileira de vôlei, 
usou no ouro em Barcelona/1992. 
Vale ver também uma réplica da 
cesta de pêssego que fez parte da 
história da invenção do basquete. 
O Museu Histórico Nacional fica na 
Praça Marechal Âncora, bem perto 
da Praça XV. Importante: alunos 
e professores da rede pública não 
pagam ingresso.

JOGOS OLÍMPICOS 
EM EXPOSIÇÃO

A camisa e a 
bola usadas 
pelo levantador 
Maurício, ouro 
com a seleção 
de vôlei em 
Barcelona 1992

Roteiro: Luis Eduardo Ricon  |  Arte: Eduardo Duval e Vitor Vanes 

OBA!
TERMINEI 
MAIS UM 
CAPÍTULO!

VIU COMO LER NO 
TABLET É MUITO 

MELHOR?

AH, É? E O QUE VOCÊ 
FAZ QUANDO A 

BATERIA ACABA?
CUIDE BEM DO SEU 
AMIGO, O LIVRO!

No final do século XVII, a exportação do ouro descoberto no estado de 
Minas Gerais e todo o comércio marítimo, incluindo o tráfico de escravos, 
passavam pelo porto do Rio. Quando a capital do Brasil foi transferida de 
Salvador para cá, em 1793, a cidade ganhou muitas melhorias urbanas. 

Hoje, a Zona Portuária do Rio de 
Janeiro está sendo revitalizada 
e remodelada. Durante as 
escavações das obras, já foram 
encontrados ossos de animais, 
moedas, pulseiras, cachimbos 
e até canhões, além de 
resquícios de antigas muralhas 
e outros vestígios. Todo esse 
material está sendo analisado 
e catalogado e vai nos ajudar a 
conhecer um pouco mais sobre a 
história da ocupação do Rio. 

JOGOS OLÍMPICOS 
EM EXPOSIÇÃO

O Porto e a História do Rio

O nome da nossa cidade foi 

usado oficialmente pela primeira 

vez quando uma expedição 

comandada por Gaspar de Lemos 

chegou à Baía de Guanabara em 

janeiro de 1502. O navegador 

português achou que a baía era 

a foz de um rio e, então, batizou 

a região de Rio de Janeiro. Mas 

foi somente em 1565 que Estácio 

de Sá fundou a cidade, com o 

nome de São Sebastião do Rio de 

Janeiro, em homenagem ao rei 

de Portugal D. Sebastião.

Você sabia?

A camisa e a 
bola usadas 
pelo levantador 
Maurício, ouro 
com a seleção 
de vôlei em 
Barcelona 1992Barcelona 1992

Réplica da cesta de pêssego 
que deu origem ao basquete
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123 Alô! 
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Ligue ou Acesse

Quem nunca passou ou está passando por uma 
situação difícil na vida e não tem com quem 
dividir esse momento? Para ajudar, orientar, 
ou simplesmente ouvir dúvidas e queixas de 
crianças e adolescentes, o Instituto Noos criou 
o serviço gratuito 123 Alô. 

É só ligar para 0800 0 123 123, de segunda a 
sexta-feira, entre 11h e 17h; mandar um e-mail 
ou usar o chat, também de segunda a sexta-feira, 
das 11h às 12h ou das 15h às 17h, no site: 
www.noos.org.br/123alo.

Ninguém fica sem resposta qualquer que seja o 
assunto: pedidos de informações; dificuldades 
nos relacionamentos com colegas de escola, 
amigos, namorados; conflitos com a família; 
sexo; gravidez; situações de risco; e outros. 
Só se identifica quem quiser. Não se isole! 
Compartilhe seu problema e ache caminhos.

Como deve ser viver no meio da floresta e depender dela para tudo, 
desde construir a moradia, se alimentar, se vestir, até conhecer 
e usar as plantas que podem curar doenças? Você já se imaginou 
como um autêntico habitante da Amazônia? Os índios Ticuna são de 
lá e contam, no Livro das Árvores, sobre seus hábitos, suas crenças, 
seus rituais e o dia a dia na tribo. Qual a melhor madeira para 
confeccionar armas e brinquedos? Como tingir e fabricar cerâmica? 
De onde extrair a resina para fazer canoas e remos? Como viver da 
floresta e conservá-la para as gerações futuras?

O Livro das Árvores está na sala de leitura de sua escola. É só pegar 
emprestado!
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Um livro é para sempre
A campanha Preservação do Livro, em forma 
de poesia concreta, incentiva a leitura e os cuidados 
com os livros. Foi produzida pela professora Martha 
Nogueira e animada pela equipe da MultiRio. Para 
assistir, acesse www.multirio.rj.gov.br/webtv e 
clique em Videoteca.

Em ritmo de aventura, 
os irmãos Olívia, Igor e 
Evandro saem pela Europa 
e Estados Unidos. Visitam 
castelos, cavernas, minas, 
descem corredeiras de 
rio, provam comidas 
típicas de cada lugar. 
Aprendem sobre a história 
e a cultura dos países 
por onde passam. E você 
acompanha essa viagem 
aprendendo junto com 
eles. São 13 episódios, 
que passam no canal 14 
da NET e na MultiRio Web 
TV. Confira os horários em 
www.multirio.rj.gov.br.

TRIO VIAJANTE


