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Informações sobre o Rio em linguagem jornalística, misturada 
a uma pitada de ficção. Junte a isso a jornada que Fernanda 
e Renan fazem pela cidade, mostrando como funcionam 
seus serviços públicos, o que oferecem à população, e, ainda, 
apontando caminhos para a escolha da profissão. Tudo somado, 
e está pronta a fórmula de Conta com a Gente. Feita para você.

A série também está de cara nova, e, por enquanto, foram ao ar 
dois episódios. No primeiro, os jovens repórteres exploram solo, 
rochas, jazidas e encostas para entender a geologia do Rio.  
No outro, a dupla percorre o caminho do lixo, desde que 
é recolhido em nossa casa até seu descarte no Aterro de 
Gramacho. Na visita à Associação dos Catadores e à Usina de 
Biogás, Fernanda e Renan conhecem os processos de reciclagem 
que contribuem para a preservação do meio ambiente. E essa 
lição vale para todos nós.

Nossos horários na TV:

Canal 14 da NET: diariamente, das 7h30 às 14h  
(às quintas-feiras, das 7h30 às 15h). 

BandRio: aos sábados e domingos, das 9h às 10h. 
Para saber mais sobre nossos programas, visite o 
Portal MultiRio (www.multirio.rj.gov.br) ou acesse 
www.twitter.com/multirio.

O Jornal do Aluno mudou de nome e de visual para ficar ainda 
mais parecido com você. Entre Jovens foi o título sugerido pelo 
Fábio Luiz Archangelo Junior, da E.M. Ministro Alcides Carneiro, 
em Campo Grande. Parabéns ao Fábio e a todos os alunos da 
Rede Municipal de Ensino do Rio que responderam ao nosso 
desafio. Esperamos que gostem das mudanças e que continuem 
escrevendo para nós. 
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Amigos são para brincar, conversar, sair junto, ajudar, respeitar. 
Ninguém deve xingar o amigo, debochar, dar apelidos ofensivos, 
assustar, bater, empurrar, espalhar mentiras sobre ele. Essas atitudes 
são chamadas de bullying e não têm a menor graça.  
Assista aos vídeos que a MultiRio e a SME produziram para explicar o 
que é bullying e convide seus amigos para assistir também, em nossa 
programação ou em www.youtube.com/multiriosme. 

Um milhão de amigos



Nayson Pereira Gasparini, aluno do 8º ano da E.M. 

Cardeal Câmara (Parada de Lucas).

Este espaço é de vocês, alunos da Rede, e, por isso mesmo, muito especial para nós. 
Os desenhos foram selecionados entre tantos que chegaram à MultiRio, cada um mais 
criativo e original que o outro. Escolha difícil, mas que valeu a pena. Parabéns ao Nayson, 
à Lívia, à Beatriz e a todos que escreveram para nós.

Veja o trailer. Leia o livro!

Igual a trailer de cinema, só que é de livro. Uma 
Obra, Seu Autor mostra um pouco da história 
contada nos livros, quem escreveu e, assim, 
ajuda você na sua escolha. Romances, contos, 
poesias; autores brasileiros e internacionais: 
um cardápio variado, para todos os gostos. Os 
programas abaixo estão passando na TV: é só 
assistir. Para fazer a cruzadinha, use somente 
as palavras em negrito.

O Quinze, de Rachel de Queiroz

Triste Fim de Policarpo Quaresma,  
de Lima Barreto

Primeiras Estórias, de Guimarães Rosa

Artes e Ofícios, de Roseana Murray

A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne

Sonho de uma Noite de Verão,  
de William Shakespeare

Siga as instruções:
3 letras: Fim
4 letras: Lima, Rosa, Dias
5 letras: Artes, Volta, Mundo, Verne, Noite, Verão
6 letras: Quinze, Rachel, Triste, Murray
7 letras: Queiroz, Barreto, Ofícios, Roseana
8 letras: Quaresma, Estórias
9 letras: Policarpo, Primeiras
11 letras: Shakespeare

Você já viu campanhas na televisão, leu nos jornais, 
mas é sempre bom repetir: a dengue é uma doença 
infecciosa transmitida pela picada da fêmea do 
mosquito Aedes aegypti, também infectada pelo 

vírus. Ao perceber os primeiros sinais da doença – dor de cabeça, cansaço, dor 
muscular e nas articulações, indisposição, enjoos, vômitos, dor abdominal e 
manchas vermelhas –, procure imediatamente o posto de saúde. 

…que, para evitar que a fêmea do Aedes 
aegypti deposite ovos nas suas plantas, é 
importante regá-las com uma solução de 
água misturada a gotinhas de água sanitária 
duas vezes por semana?

...que as regiões escolhidas para as 
picadas são os pés, tornozelos e as pernas, 
porque o mosquito voa a uma altura máxi-
ma de meio metro do solo?

...que o Aedes aegypti habita as regiões 
tropicais e não consegue sobreviver em 
locais de clima frio?

...que o ataque do mosquito se dá no 
começo da manhã ou no final da tarde?

...que o Aedes aegypti tem a cor preta 
com manchas brancas no dorso, na cabeça 
e nas patas?

 Ao abrir e-mails, tome cuidado com 
mensagens que mandem você clicar em 
algum ícone. Pode ser vírus.

 Não publique fotos nem vídeos com 
imagens de outras pessoas se não for 
autorizado.

 Não xingue colegas, professores ou 
qualquer outra pessoa pela rede. Isso 
pode acabar prejudicando você ou seus 
pais, se alguém resolver entrar na 
Justiça.

 Evite os comentários inconvenientes 
sobre fatos ou pessoas. Você pode 
perder amigos.

 Não dê suas senhas do computador ou 
de acesso às redes sociais a ninguém.

 Não dê informações pessoais para 
estranhos nas salas de bate-papo.

 Nada de recortar e colar informações de 
sites em seus trabalhos escolares. Faça 
uma boa pesquisa e escreva o texto com 
suas próprias palavras. Você vai aprender 
muito mais!

 Não fique muitas horas por dia na 
internet. Procure variar suas atividades 
e não deixe de lado os estudos.

Todo o mundo gosta de navegar na internet, descobrir novos sites, falar com 
os amigos pelas redes sociais (Orkut, Facebook, Twitter), mandar mensa-
gens por e-mail, escrever e comentar em blogs, não é mesmo? Só que estar 
conectado também exige cuidados e responsabilidades. Se você costuma 
ficar horas e horas em frente ao computador, deve ler as dicas abaixo, que 
são muito importantes e valem para todo adolescente antenado. 

Criança Segura na Internet, campanha veiculada 
pela MultiRio no canal 14 da NET.

Galeria do Aluno

Beatriz Lisboa de Matos, aluna 

do 6º ano da E.M. General 

Osório (Coelho Neto).

Lívia Rodrigues dos Santos, 
aluna do 8º ano da E.M. Herbert 
Moses (Jardim América).
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UM LIVRO PARA CHAMAR DE SEU 

Sabe aquele livro que você leu, releu 

e acha que seus amigos também vão 

querer conhecer? Escreva para nós e 

conte o título e um pouco da história.  

O endereço é: MultiRio, Largo dos 

 Leões, 15, sala 908, Humaitá, Rio de 

Janeiro/RJ, CEP 22260-210. E-mail: 

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

Bate-papo
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Solução:

Roteiro: Luiz Eduardo Ricon. Ilustração: Eduardo Duval - Diego Luis



Histórias que saíram dos livros direto para as telas do cinema. Para quem gosta 
de aventura e curtiu As Viagens de Gulliver, com o ator Jack Black, nada melhor do 
que o famoso livro de Jonathan Swift. Os fãs de Percy Jackson, o menino semideus, 
também podem se deliciar com a história original de O Ladrão de Raios, escrita 
por Rick Riordan. Já o pessoal que adora um romance vai ler e reler Lisbela e o 
Prisioneiro, de Osman Lins, que teve Débora Falabella e Danton Mello vivendo os 
personagens principais na telona.

O LADRÃO DE RAIOS
De Rick Riordan

O primeiro livro da saga de 
Percy Jackson, em que ele 
descobre ser um semideus, 
filho de Poseidon. Junto 
com os amigos, precisa 
descobrir quem roubou um 
artefato precioso do Monte 
Olimpo, já que é o principal 
suspeito do crime.

AS VIAGENS DE GULLIVER
De Jonathan Swift

Em busca de aventuras, 
Gulliver viaja para um reino 
onde tudo é minúsculo e as 
pessoas cabem na palma 
de sua mão. Depois, ao 
contrário, chega a uma 
terra de gigantes, onde ele 
mais parece um brinquedo 
para quem vive lá. 

Ler sozinho já é bom; com os amigos, pode ser ainda melhor. 
Junte um grupo mais ou menos da mesma idade, o que facilita 
a seleção do livro. Todos podem sugerir um título ou você 
mesmo, que está organizando a brincadeira, pode levar o que 
achar melhor para o grupo. Então, formem uma roda em que 
cada um de vocês lê um trecho do livro em voz alta. Pronto: 
está formada uma roda de leitura, uma maneira criativa e 
muito gostosa de ler. No final, um tempo para os comentários 
e uma votação para a próxima escolha.

Veja também: Roda de Leitura, no ar na programação  
da MultiRio.

Ligue 123Alô!  
Alguém vai  
ouvir você.
Quem nunca passou ou está 
passando por uma situação difícil 
na vida e sem ter com quem dividir 
esse momento? 

Para auxiliar, orientar ou 
simplesmente ouvir as dúvidas e 
queixas de crianças e adolescentes, 
o Instituto Noos criou o serviço 
123Alô!. A ligação é gratuita, e 
o serviço funciona de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 20h. O número 
é 0800 0 123 123.

Todos os assuntos terão uma 
resposta: pedidos de informação; 
dificuldades nos relacionamentos 
com colegas da escola, amigos, 
namorados; conflitos com a família; 
sexo; gravidez; situações de risco; 
ou qualquer outro problema. Tudo 
tratado sem julgamentos ou críticas. 
E quem liga para o 123Alô! só se 
identifica se quiser. 

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

MultiRio - Empresa Municipal de 
Multimeios Ltda.
Largo dos Leões, 15 • Humaitá  
Rio de Janeiro/RJ • Brasil  
CEP 22260-210  
Tel.: (21) 2976-9432
www.multirio.rj.gov.br

Prefeito: Eduardo Paes
Secretária Municipal de Educação: Claudia Costin
Presidente da MultiRio: Cleide Ramos
Diretor de Mídia e Educação: Ricardo Petracca 
Edição de Texto: Regina Protasio
Redação: Bete Nogueira, Carolina Bessa e Joanna Miranda
Revisão: Jorge Eduardo Machado
Fotos: Alberto Jacob Filho
Gerência de Artes Gráficas: Ana Cristina Lemos 
Projeto Gráfico: Tais Mallouk  
Jornalista Responsável: Regina Protasio, Reg. Prof. 15688 (MT) 
Impressão: Duo Print Comércio de Material Gráfico e Informática Ltda. 
Tiragem: 317.000

LISBELA E O PRISIONEIRO
De Osman Lins

Conta a história da sonha-
dora e ingênua Lisbela, filha 
do delegado da cidade. No 
dia de seu casamento com 
um advogado, ela foge com 
Leléu, um artista de circo 
preso. Juntos, eles vivem 
muitas aventuras e situa-
ções divertidíssimas.
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TODO O MUNDO LENDO JUNTO

A MULTIRIO  

QUER SABER!

Um mundo inteiro por descobrir.  

Para o adolescente, quanto mais 

informação, melhor. Alguns são 

mais ligados em Ciências; outros, em 

Matemática, ou tecnologia, ou música, ou 

tudo isso junto. E você, que tema gosta mais 

de ver nos programas da MultiRio? 

Escreva uma carta para a MultiRio  

(Largo dos Leões, 15, sala 908, Humaitá, 

Rio de Janeiro/RJ, CEP 22260-210) ou 

um e-mail para entrejovens@ 

multirio.rio.rj.gov.br.


