
  
 
 
 
 
 

Jovens se reúnem com o prefeito de Santos 
 
No dia 20 de outubro, 19 

jovens integrantes do 

projeto Fala Aí 

participaram de uma 

reunião com o prefeito 

de Santos, João Paulo 

Tavares Papa.  

 

Durante o encontro, Papa 

respondeu a perguntas 

do grupo e apresentou 

alguns projetos do 

governo, destacando a 

importância da 

participação política da juventude para o 

desenvolvimento da cidade. Além do prefeito, 

o secretário de Governo, Márcio Lara, e o 

vereador Fábio Nunes, conhecido por 

professor Fabião, também 

participaram da conversa 

com os jovens. 

 

Antes da reunião o grupo 

circulou pelo prédio da 

prefeitura e conheceu a 

estrutura de funcionamento 

da Secretaria de 

Comunicação e do Diário 

Oficial. 

 

A visita serviu para que os 

jovens refletissem sobre as 

políticas públicas municipais e conhecessem 

um pouco mais sobre os poderes legislativo e 

executivo. 

 
 

Santos vai ganhar um novo jornal 
 
Santos vai ganhar um novo jornal: é o Fala 

Aí!, um veículo de comunicação que será 

construído por 20 jovens 

para expressar seus 

pontos de vista, suas 

demandas e para colocar  

os direitos da juventude 

como pauta importante 

da cidade. 

 

Para isso serão 

realizadas oficinas duas 

tardes por semana além 

de trabalhos de campo, 

ao longo de um ano para que o grupo, com o 

apoio da equipe do projeto, defina os 

objetivos do jornal, o formato e as seções, 

além de discutir a pauta e escrever as 

reportagens. 

Temas como protagonismo 

juvenil, educação, política, 

projetos sociais, entre 

outros, serão pauta 

constante no Fala Aí!. 

 

Até o final do primeiro 

semestre de 2006, a 

previsão é que os jovens 

produzam quatro edições 

do Fala Aí!. 

 

As primeiras oficinas já começaram, e o 

grupo passou por um processo de 

conhecimento, fortalecimento e valorização 

do indivíduo e do grupo. Em seguida, 
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De costas, da esquerda para a direita: 
Fabião, Márcio Lara e Papa conversam 
com os jovens 

Participar do projeto é uma 
oportunidade de valor 
inestimável. Me sinto feliz 
de poder fazer amigos, 

constituir uma família, e de 
poder absorver 
conhecimentos. 

 
Mariana Pereira Aragão dos Santos, 

de 16 anos 

 



iniciaram uma fase de aprofundamento nas 

questões de democracia, valores humanos, 

juventude e cidadania. 

Quem são os jovens do Fala Aí? 
 

Os 20 jovens 

participantes do projeto 

Fala Aí! representam 

uma diversidade “das 

juventudes” da cidade. 

Eles são de diferentes 

regiões da cidade, 

defendem e lutam por 

diferentes causas, estão 

inseridos em diversos 

grupos juvenis, possuem 

relação com diferentes atores sociais 

(igrejas, poder público, escolas, 

universidades, mídia, etc), têm entre 15 e 25 

anos e estão inseridos em todas as classes 

sociais. São eles: 

 

Ana Carla Santana da Silva 

André Baptista de Vasconcelos 

Bruno de Almeida Lima 

Carina Vitral Costa 

Carlos Eduardo Santos Pinto 

Daniel César de Sena 

Daniela Garcia Gonzalez 

Dulcinéia Vitor Silva  

Eloá de Oliveira Schuler 

Janaina Mara A. dos Santos 

Jéssica Cantuário de Assis 

Jordan Fraiberg Lopes 

Juliana da Silva 

Leandro Santiago V. de Souza  

Mariana Pereira A. dos Santos 

Mauricio Alexandre de Carvalho 

Nayra Costa Moraes Gomes  

Rodrigo B. de Carvalho  

Suzi Gleyce Martins Bezerra 

Thaylla Cristina O. Afonso

 

 

 

Venha fazer parte! 
 
Fazer parte do grupo não é a única forma de 

participar do Fala Aí!. Um jornal que 

pretende transformar a situação da 

juventude não pode se limitar à participação 

de 20 jovens. Temos previstos alguns 

eventos em que será muito importante sua 

participação.   

 

Você pode sugerir a melhor forma de 

participar. Traga sua idéia! Entre em contato 

com a gente. 

 

Pensamos também em compor um conselho 

de jovens que acompanhe o grupo e sugira 

pautas, alterações no jornal, etc. Um grupo 

de jovens que por não estar nas oficinas, 

possa ajudar no controle de qualidade e 

consistência do projeto.  

  

O Fala Aí! é uma iniciativa da ONG Aracati 

em parceria com o Instituto C&A  e com o 

apoio local da UNISANTA.  

Para saber mais sobre a Aracati acesse 

www.aracati.org.br. 
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