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Jovens falam de liderança e sexualidade na 

edição 2 
Escolas de ensino médio e projetos sociais de Santos e região estão recebendo os 5 mil exemplares da 

edição número 2 do  

Fala aí.Os 20 jovens que integram o projeto escolheram para destaque da capa uma reportagem sobre 

lideranças juvenis. As outras matérias da edição 2 falam sobre sexualidade, empreendedorismo juvenil, 

alcoolismo, voluntariado e internet. Todos os temas foram escolhidos e debatidos pelo grupo antes de 

ocuparem as páginas do jornal. A edição tem 8 páginas com um visual leve e despojado especialmente 

planejado para agradar aos jovens leitores. 

Quem quiser, pode colaborar com sugestões e opiniões pelo e-mail: 

grupo.falaai@gmail.com 

Veja também o Fotolog: www.fotolog.net/fala_ai 

 

Debate sobre mídia 

marca lançamento do 

jornal no Sesc Santos 
O evento foi um sucesso! Durante o 

lançamento foi realizado um debate sobre 

Mídia e Juventude com a presença de 

Gustavo Klein (jornalista da revista AT do 

jornal A Tribuna e autor de inúmeras 

matérias positivas sobre jovens, Jefferson 

Sooma (responsável pela criação da 

proposta de políticas públicas de juventude 

de Santo André) e Douglas Lima (integrante 

da Revista Viração, que tem como público 

alvo a juventude). O debate foi mediado por 

Antonio Lino, da Aracati. Além do debate, 

da distribuição do jornal e da apresentação 

do projeto, o evento contou também com uma 

performance do grupo de teatro Cortição 390, da 

Associação dos Cortiços do Centro, que enfatizou a 

questão dos rótulos. Contamos com a presença de 

várias emissoras de TV, rádio e internet, o que 

engrandeceu ainda mais o evento. 

 

 

  

 



Visita ao Projeto Cala a Boca Já Morreu  

No dia 21 de março, os 

jovens integrantes do 

grupo Fala aí!! estiveram 

em SP visitando a Ong 

Cala A Boca Já Morreu. 

Os integrantes da Ong 

fizeram uma 

apresentação sobre a 

importância dos meios de 

comunicação e 

principalmente do rádio. 

Os jovens do Fala aí!! 

tiveram a oportunidade 

de criar um programa de 

rádio que foi exibido lá 

mesmo, para todos os 

participantes. 

 

Aracati lança “Frutos do Brasil” em Santos 
No último dia 08 de 

junho, foi lançado em 

Santos o livro “Frutos do 

Brasil - Histórias de 

Mobilização Juvenil”, 

escrito pela jornalista 

Neide Duarte e produzido 

pela Aracati, em parceria 

com a Fundação Kellogg. 

O livro conta a história 

de 8 grupos de jovens 

espalhados por todo 

Brasil. Representantes 

dessas histórias 

estiveram em Santos e 

participaram de uma 

oficina com os jovens do 

Fala aí!!. A oficina foi 

produtiva e entre outras 

coisas, promoveu um 

importante intercâmbio 

entre “as juventudes”.

 

PARCERIAS 
 

Secretaria Municipal de 

Educação de Santos 
O Projeto Fala aí!! e a Secretaria Municipal 

de Educação de Santos estabeleceram uma 

importante parceria. Os jovens do grupo 

irão ajudar os alunos das escolas Emilio 

Justo e José da Costa Sobrinho na 

construção de um jornal comunitário, 

através dos representantes do Grêmio de 

cada escola. Em troca, os jovens ganharam 

passes de ônibus para poderem circular pela 

cidade e distribuir exemplares do Fala aí!!. 

 

A Tribuna 
O Grupo A TRIBUNA de comunicação é o 

responsável pela impressão de todas as 

edições do Fala aí!!.  As edições 1 e 2 já 

foram impressas com o apoio total da 

empresa. 

 

 

 

Pra mim é importante conhecer 
outros projetos, porque eu me 
desenvolvo mais. Tenho a 
oportunidade de trocar 

experiências com outros jovens, 
que são de lugares tão distantes, 
mas têm desafios tão parecidos. 

 
Nathiele Santos da Conceição, 

integrante do Fala Aí 

Somos um jornal jovem, que está mexendo com o modo de pensar de muitos outros jovens. Temos muito a conquistar e um 
mundo a ganhar. Mas, para  

nossas conquistas não pararem por aqui, precisamos de apoio, inclusive financeiro. 
 

Com este jornal, pretendemos mostrar a todos que a juventude quer e pode fazer muito  
para melhorar a sociedade. Ajude a garantir a continuidade desta iniciativa. 

 Entre em contato conosco. 
juliana@aracati.org.br / 11 3031 1133 / 13 9113 8180  

 

 


