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Fique Ligado!
Os programas da MultiRio passam na BandRio e no canal 

Quadrinhos, Guia Prático, com 

 
 

Quadrinhos, Guia Prático

Como se prevenir da dengue
Entre Jovens

 

Junto com você, Entre Jovens

Quadrinhos, Guia Prático, 



PRÊMIO PARA A MULTIRIO
Planeta molhado Detetives da Ciência, ganhou o prêmio de 

Planeta molhado 

Detetives da Ciência 
 

Pl

Aventura Científica

de cientistas argentinos em 

oportunidade para aprender mais 

A Rota da Seda – O Coro 
dos Meninos de Viena

um dos mais antigos corais de meninos 
do mundo, por diversos continentes, 
durante a qual cantam melodias 

na chamada Rota da Seda, que inclui 

 

Retrato de um Gênio 
Artístico

modernas, estudiosos analisam 

três dos maiores pintores da 

se interessar pelo maravilhoso 

No ar, a Web Rádio MultiRio

Perguntar e Pensar
games

melhor de tudo: você pode mandar 

nossa equipe selecionar e, quem 

responder às enquetes, enviar 



Calor e chuva juntos: tudo de que o Aedes aegypti precisa para se reproduzir. É por isso que, no 
verão, os casos de dengue se multiplicam em todos os bairros da cidade. Mas, se cada um fizer a sua 
parte – prevenção e combate –, a vida vai ficar difícil para o tal do mosquito. No jogo abaixo, 10 dicas 
importantes que vão ajudar você nessa tarefa. Para saber mais, baixe e imprima o Jogo da Dengue  
no Portal MultiRio: http://multirio.rio.rj.gov.br/portal/

CAMPO MINADO
Olhe bem para o quintal. Ele tem seis “áreas de risco” que podem esconder focos do mosquito.  
Faça um círculo vermelho em cada uma delas e veja por que podem se tornar criadouros do Aedes aegypti.  
Há também cinco ações positivas que você deve circular em azul. Veja as respostas na página 4. 



Leitura para as ferias

1.  

2. Guarde os baldes que  

 de cabeça para baixo,  
 evitando que acumulem  

3. 

4. 

5. Cuidado com os brinquedos  
 deixados ao ar livre, pois  

6. Lave sempre a tigela de  

7.   
 guardados em locais  

8. Limpe os ralos todos   

9.  
 em local coberto, sempre  
 com o gargalo virado  

10. 

 e mantenha os sacos  
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123Alô!
Ligue ou acesse

e queixas de crianças e 

adolescentes, o Instituto Noos 
criou o serviço 123Alô!, sem 

com colegas da escola, amigos, 

 
0800 0 123 123

www.123alo.org.br.

MultiRio - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.
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O Homem Que Calculava 

calculista persa que explica 

cabeças e curiosidades da 

lendas como a da origem 

Tudo por um Pop Star

Ritinha descobrem que seus 
maiores ídolos vêm cantar 

para estar bem perto deles,  
 

 

A Rua do Terror

acontecem coisas estranhas 

De noite, na NET
Se você ainda 
não sabia, é hora 
de se ligar na 
faixa noturna 
da MultiRio, no 
canal 14 da NET. 
Diariamente, 
das 19h às 21h, 
uma seleção de 
produções inéditas, 
documentários 
internacionais, 
informação e 
cultura para todas 
as idades. Assista


