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RELATÓRIODE ATIVIDADESFAJI – ANO 2018 

AÇÕES :  

-   Blitz de carnaval- Campanha “ Sou Mais Pela PAZ” 

Blitz da MaisFM Educativa e parceiros levam animação e informação ao povo 
Iguatuense. 
A Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, FAJI, por meio da Rádio Mais FM 
Educativa, promoveu mais uma blitz educativa de carnaval, tradição que completou 
10 anos com muita animação. Tradicionalmente a blitz aconteceu no centro de 
Iguatu, na esquina da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Iguatu. 
Reunindo parceiros de outras atividades a equipe da MaisFM Educativa/FAJI 
realizaram a distribuição de adesivos, fitas, panfletos e preservativos. 
A ação teve apoio da secretaria de saúde do município e também do DEMUTRAN, 
que esteve organizando o trânsito no local. 
 
Campanha Sou Mais Pela Paz 

 

 
Durante a blitz educativa também foram adesivados veículos com o tema da 
campanha de paz da Rádio Mais FM Educativa em prol da paz em nossa cidade. 
Vários carros e motos saíram com o adesivo levando a mensagem "Sou Mais Pela 
Paz". A equipe também esteve vestida com blusas da campanha que busca uma 
maior consciência e esforço das pessoas por uma cultura de paz em nossa cidade. 
 

 

CAMPANHA PÁSCOA PARCERIA CACAU SHOW 
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-   

CRECHE SÃO JOSÉ 

Entrega dos ovos de páscoa as crianças. A FAJI, participa de convênio com 
a Cacau Show, que a cada ano, nos oferece ovos de páscoa e fazemos a 
distribuição em entidades e comunidades, RECEBERAM A DOAÇÃO DOS 
OVOS: pastoral da Criança, Igreja Assembléia de Deus, Comunidade da 
Gamileira e Rádio Mais FM) 

CAMPANHAS DATAS COMEMORATIVAS - 2018 

MÃES 2018 
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Doação de 01 Colhão ORTOBOM 
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MAIS AÇÃO MAIO/18 

 

 

O MAIS AÇÃO - Bairro Vila Centenário, por ocasião do aniversário dos seus 
44 anos, realizado no dia 1º de maio/2018. Foram atendidas mais de 500 
pessoas pelos serviços oferecidos à comunidades, contamos acom a 
presença de mais de 20 instituições, totalizando 80 voluntários 

MAIS AÇÃO 2018 – VILA CENTENÁRIO 
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Serviços de Cortes de cabelo – Voluntários da FAJI

 

 

ENTREGA DE MUDAS DE PLANTAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO 
AMBIENTE 

 

 

RECREAÇÃO SESC 
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SERVIÇOS DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO E GLICEMIA  

 

 

 

ATIVIDADES EDUCATIVAS PROERD 

 

 

 

 

  PARTICIPAÇÃO MUSICAL SESC 
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                  PARTICIPAÇÃO SEBRAE  

 
 

 

    SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 
 

 

PARTICIPAÇÃO DA ENEL - ORIENTAÇÕES SOBRE ACIDENTES, 
CONSUMO DE ENERGIA. 
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ORIENTAÇÃO JURIDICA -VOLUNTÁRIOSDA  OAB - 
IGUATU 

 

 

 

MAIS AÇÃO  NA COMUNIDADE DO ALENCAR 

Realizado no dia 24 de novembro, com ótima participação da comunidade 
local. Foram atendidas  pelos serviços oferecidos ,através de nossos 
parceiros ,mais de 600 pessoas , entre crianças,jovens e adultos . Vale 
ressaltar a presença da prefeitura municipal de Iguatu, que com suas 
secretarias prestou relevantes serviços neste evento. 



 

Realizado no dia 24 de novembro, com ótima participação da comunidade 
local. Foram atendidas  
parceiros ,mais de 600 pessoas , entre crianças,jovens e adultos . Vale 
ressaltar a presença da prefeitura municipal de I
secretarias prestou relevantes serviços neste evento.

 

 

 

Realizado no dia 24 de novembro, com ótima participação da comunidade 
local. Foram atendidas  pelos serviços oferecidos ,através de nossos 
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10 

 

Realizado no dia 24 de novembro, com ótima participação da comunidade 
s de nossos 

00 pessoas , entre crianças,jovens e adultos . Vale 
guatu, que com suas 

 



 
11 



 

CURSOS  PROFISSIONALIZANTES         

Assinatura de Convênio com o SENAC . A FAJI te
dos cursos profissionalizantes do SENAC ,
PARA OS SEGUINTES CURSOS:
caixa, curso p/ assistente administrativo, curso de pizzaiolo
em Saúde Bucal;  Curso técnico em Estética. Foram contemplados  nos 
cursos profissionalizantes do SENAC , 90 PESSOAS, com investimento n
valor de mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

S  PROFISSIONALIZANTES          

nvênio com o SENAC . A FAJI teve participação  nas  vagas 
s profissionalizantes do SENAC ,parcerias já realizadas em 2018.  

PARA OS SEGUINTES CURSOS: Curso p/ depilador; Curso de operador de 
caixa, curso p/ assistente administrativo, curso de pizzaiolo , curso Técnico 

;  Curso técnico em Estética. Foram contemplados  nos 
onalizantes do SENAC , 90 PESSOAS, com investimento n

valor de mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
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participação  nas  vagas 
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Curso p/ depilador; Curso de operador de 
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;  Curso técnico em Estética. Foram contemplados  nos 
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CONVÊNIO SENAC  X  FAJI 2018CONVÊNIO SENAC  X  FAJI 2018
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PROJETO MAIS MÚSICA 

Realização de duas turmas de curso de Violão e Canto Coral, com 
participação de  20  pessoas, crianças,jovens e adultos, parceria Mais FM, 
Boticário,Magrelle,STDS.   . 

 

 

 

 

CURSO  INCLUSÃO DIGITAL 
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 Realização de curso de inclusão digital, informática Básica p/ 20 jovens, 
em parceria com a Escola Marista do bairro João Paulo II, com recusros 
oriundos da  ” Campanha Sua Nota Vale Dinheiro”. 

 

ESPECIAL STÚDIO LIVRE

 

 

STÚDIO LIVRE ESPECIAL DEZEMBRO/2018 

O Pôr do Sol foi uma edição especial do Projeto Studio Livre MaisFM, realizado no dia 
23 de dezembro, na rotatória do Bairro Novo Altiplano.  
O evento aconteceu no fim da tarde e reuniu um bom público de jovens e adultos para 
a sequência de apresentações musicais no fim da tarde.  
Além das atrações musicais, o projeto levou o público a apreciar o belo cenário no 
entorno. 
A proposta do Studio Livre MaisFM é divulgar o trabalho dos artistas locais, formar 
plateia para o cenário local da música e promover o direto à cidade com atividades 
realizadas em praças e outros espaços públicos da cidade. 
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Ao longo de mais de 8 edições o Studio Livre MaisFM levou músicos e bandas locais, 
com trabalhos cover e autorais, a se apresentar em várias praças espalhadas pela 
cidade, mobilizando a cena jovem da cidade. 
O projeto inclui, além da apresentação ao vivo, transmitida pela Rádio MaisFM 
Educativa, promove matérias e mídia em foto e vídeo sobre os músicos envolvidos. 
O projeto é realizado pela Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu com recursos 
próprios desde de 2015, sendo coordenado e produzido por Jan Messias, que também 
realiza a produção do material fotográfico das bandas e artistas. 

 

Maria de Fátima Sobreira Carneiro 

     Presidenta  -  FAJI 

 

 


