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Uma nova série da MultiRio vai falar sobre 
Educação Física. O título é Quem Disse  que 
Estou Só Brincando? e tem tudo a ver com 
o que você vai assistir nos programas. Sim, 
porque, além de fazer exercícios e jogar 
futebol ou vôlei, nas aulas de Educação 
Física, os alunos poderão aprender sobre 
saúde, alimentação, profissões ligadas ao 
esporte, conhecer jogos praticados em 
outras cidades e outros países e debater 
temas atuais, como respeito às diferenças 
e muitos outros. Isso quer dizer aulas mais 
movimentadas e sempre com novidades. 
Acompanhe as histórias e a rotina de jovens 
que sonham brilhar no esporte e na dança. 
Você também pode ser um deles.

O Rio em ritmo de Olimpíadas 2016,  

e o Entre Jovens também. Quer testar  

seus conhecimentos sobre o assunto? 

Faça o passatempo da página 3. 

Aproveite e acesse a MultiRio Web TV, 

onde você assiste a nossos programas 

direto da internet. E fique por dentro 

das novas séries sobre Educação Física, 

profissões, cinema, História e música.

MultiRio Web TV. Clique e assista!TV para ver na internet, a qualquer hora. Isso  mesmo! A MultiRio Web TV já está no ar 24 horas,  para você não perder seus programas preferidos. Assim, se não deu tempo de assistir na TV, acesse http://multirio.rio.rj.gov.br/webtv e veja o que vai passar. Repare que os programas têm mais de  um horário por dia. É só escolher e se ligar! 

Educação Física: muito mais que ginástica



Certamente que você já ouviu essa 
pergunta alguma vez na vida. Mas 

conseguiu responder? Difícil mesmo. 
Primeiro, precisamos descobrir  

a nossa vocação e do que gostamos 
mais de estudar. Como escolher 

Engenharia sem gostar de Matemática ou 
Comunicação se a redação custa a sair? 

Nesses casos, melhor partir para outra profissão.  
E, até quando achamos que a decisão já está tomada, 
percebemos que existem tantas opções dentro de 
cada carreira que chegam a confundir. Isso sem falar 
nas chamadas novas profissões; você conhece, pelo 

menos, três ou quatro delas? Hum, hum...  
Bem, para responder a tantas perguntas e ajudar  
a tirar dúvidas, que tal acompanhar a série  
Escolher Dá Trabalho? Gastronomia, Educação, 
Petróleo e Gás, Estética, Ciência da Computação, 
Artes, Ecologia e Sustentabilidade, Turismo  
e Carreira Militar são algumas das opções mostradas 
nos programas. Você vai saber o que deve estudar, 
que habilidades precisa ter, como está o mercado 
de trabalho e ainda vai ouvir o depoimento de 
profissionais de cada uma das áreas. Assim, claro, 
fica mais fácil decidir. Quem sabe você não descobre 
até que tem mais de uma vocação?

O que você quer ser  

     quando crescer?

Se você gosta de música (quem não gosta?), não pode 
perder Compositores da MPB na MultiRio Web Rádio.  
A cada semana, o programa destaca um compositor, 
sua vida e sua obra. E, claro, toca suas  
músicas mais conhecidas. Tem Rita  
Lee, Chico Buarque, Jorge Ben Jor,  
Paulinho Moska e muito mais. Acesse  
www.multirio.rj.gov.br/webradio 
e aproveite!

Por dentro da tela

Para você que se amarra em cinema,  

a nova série Tela Aberta, da MultiRio,  

é diversão e informação. A jornalista  

Vera Barroso apresenta filmes de curta  

e de média metragens, que podem ser 

documentários, animações ou ficções.  

Depois, é a vez de os diretores, atores,  

animadores e outros profissionais  

comentarem as cenas e contarem um pouco  

do trabalho de cada um. Claro que você não vai 

perder! Tela Aberta passa às quartas-feiras  

e aos domingos, às 19h30, no canal 14 da NET. 

Ligue o som no seu livro de História do Brasil  
e faça uma viagem no tempo, começando lá  
longe, na época do descobrimento. Na trilha 
sonora, canções que se inspiraram em fatos 
marcantes de nossa história e que inspiraram 
movimentos sociais importantes. O que se cantava 
nos salões do Império? Por que se fala tanto na 
Semana de 22? Que presidente estava no poder 
quando fomos, pela primeira vez, campeões da 
Copa do Mundo? Quando surgiu o chamado rock 
brasileiro? Quer saber as respostas? Assista  
a No Compasso da História, o programa que conta 
e canta a história política, social e econômica  
do Brasil. Livre para todos os públicos.

HisTóRia, aRTE E MúsiCa: 

junTo E MisTuRado

Programa legal



1] Conquistou a primeira medalha  
de ouro em natação pelo Brasil, 
em 2008.

2] Na história dos Jogos Olímpicos,  
o Brasil conquistou 91. 

3] Cidade que vai sediar as 
Olimpíadas de 2012. 

4] Atual técnico da seleção  
masculina de vôlei brasileira. 

5] Esporte praticado por Robert 
Scheidt e pela dupla Marcelo 
Ferreira e Torben Grael, todos  
eles ouro em 2004.

6] País que sediou as Olimpíadas  
no ano de 2000. 

7] Categoria esportiva que deu mais 
medalhas olímpicas ao Brasil. 

8] Vanderlei Cordeiro de Lima  
ganhou o bronze nas Olimpíadas de 
Atenas, em 2004, na modalidade... 

Em 2016 tem olimpíadas no Rio
Nossa cidade se prepara para os Jogos Olímpicos de 2016,  
o maior evento esportivo de todo o mundo. Os primeiros Jogos 
aconteceram em 776 a.C., na Grécia, apenas com atletas de 
lá. Depois, a competição foi extinta e só voltou muitos séculos 
mais tarde, em 1896, no mesmo país, por iniciativa do barão 
de Coubertin. Dali em diante, já com a participação de vários 
países e a inclusão de novas modalidades esportivas, as 
Olimpíadas ficaram ainda mais importantes. Quer testar  
seus conhecimentos olímpicos? Faça a cruzadinha.  

Roteiro: Luis Eduardo Ricon  |  Arte: Eduardo Duval
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Confusões, micos e trapalhadas em histórias divertidas que você  
vai ler e reler. E também crônicas sobre amor e amizade. Passe  
na biblioteca e escolha um destes livros.

Uma comédia escrita para teatro. 
Assim é O Santo e a Porca, do 
escritor Ariano Suassuna, que 
conta a história de um homem 
devoto de Santo Antônio e muito 
avarento. Ele tem tanto medo 
de gastar o dinheiro que guarda 
todas as notas e moedas em um 
cofre no formato de porca. O que 
acontece com esse cofre e com  
o Santo Antônio você só vai saber 
lendo o livro. O trailer já está 
passando no canal 14 da NET  
para você curtir.

Fique de olho!

As séries da MultiRio passam na 

BandRio, no canal 14 da NET e na  

Web TV. Para conferir os horários  

e saber mais sobre cada programa, 

acesse www.multirio.rj.gov.br. Notícias 

também em www.twitter.com/multirio.  

Só lembrando: à noite, das 19h às 21h, 

também tem MultiRio na NET. Assista!

Situações embaraçosas fazem parte do 
cotidiano: quem nunca passou por uma delas? 
O problema é como encarar as encrencas 
com humor e sem perder a pose. Confira no 
livro dicas superdivertidas para dar a volta por 
cima nesses momentos de puro “mico”.

o Livro das Encrencas

Rosana Rios

Histórias sobre mentiras e mancadas. Os fatos 
contados são conhecidos de todos nós e só 
mostram esse lado humano não muito nobre 
que todos temos. Um livro para divertir, mas 
também para nos alertar sobre o limite das 
“pequenas mentirinhas” do dia a dia.

Manual de desculpas Esfarrapadas

Leo Cunha

Crônicas que falam de fortes amizades, 
amores eternos, relacionamentos superficiais 
e até mesmo de um amor destruído por causa 
de um bule rachado. Para quem acredita que 
amizade e amor devem ser experimentados 
verdadeiramente e “sem nenhum medo”. 

de amor e amizade – Crônicas para jovens 

Clarice Lispector

VEja o TRaiLER,  
LEia o LiVRo


