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FAJI- Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu 

  Rua – Major Pedro Alcântara ,203 

CNPJ :05.795.944/0001-16 

Fone: ( 88 ) 3581-6699  -E-mail contato@faji.org.br 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO JOVEM DE IGUATU 

A FAJI-FUNDAÇÃO DE APOIO AO JOVEM DE IGUATU, uma ONG, fundada 
em 20 de junho de 2003, de direitos privados e sem fins lucrativos, com o 
intuito de poder apoiar jovens e adolescentes do município de Iguatu, visa 
executar projetos e serviços, tem como atividade principal, dar suporte ao 
funcionamento de uma rádio educativa. Através de convênios, parcerias e 
patrocínios a fundação vem desenvolvendo um trabalho de suporte inicial 
para a formação pessoal e profissional para jovens e adolescentes, bem 
como sendo mantenedora da rádio educativa Mais FM, fomentando assim 
o desenvolvimento social do município e região. 

A FAJI é mantida através de parcerias com instituições 
empresários,“Campanha Sua Nota Vale Dinheiro” da  Secretaria do 
Trabalho e Desenvolvimento Social  do Estado e  apoios  culturais da Rádio 
Educativa Mais FM.   

Ao longo do seus 15 anos de existência dedicou-se a cumprir sua missão 
institucional de: 

 



 

 

Missão -  Apoiar e articular os jovens na construção de uma sociedade 
sustentável, promovendo o
comunicativo e profissional para a inserção no mercado de trabalho.

Visão: Acreditar nas pessoas, fortalecer a participação juvenil de forma 
protagonista em diversos aspectos nos quais os jovens estão inseridos. 

Valores: Cultivar o diálogo, parcerias, respeito às diferenças, união, 
cooperação e valorização.

 

 

PROJETOS E AÇÕES DA FAJI

Rádio Educativa Mais FM 106.1
 
 

 

É o primeiro projeto desenvolvido pela Fundação, abriu seu sinal no dia 1° 
de abril de 2007 com a proposta de fazer uma rádio ética, aberta e 
participativa, onde a música de qualidade e a informação são os carros
chefes de sua programação. O seu portal na I
além da possibilidade de ser ouvida de qualquer lugar do mundo. Com o 
objetivo de transformar a comunicação local e da região (cerca de 20 
cidades do Centro Sul do Ceará), numa comunicação mais democrática, 
onde todos os assunto
participação da sociedade.  Nossa melhor proposta é oferecer aos 
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ouvintes garantia de participação na luta por uma sociedade mais justa e 
igualitária. 

Suas ações realizadas destacam-se com as programações, campanhas 
educativas, comemorativas e a permanência das parcerias existentes para 
realização das ações. Destaca se também com o programa Mais Justiça 
que abre o telefone para ouvintes enviarem perguntas a um ou mais 
advogados enviados pela Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de 
Iguatu, e esclarecem dúvidas sobre a área jurídica, previdenciária, 
tributária, e tantos outros temas sugeridos pelos organizadores e também 
pelos ouvintes. A boa música e a informação de qualidade são nossos 
principais desafios, com uma gama de ouvintes em toda região centro-sul, 
cerca de 100 mil. Os assuntos abordados ao longo da programação, trata 
do interesse público sempre com a participação dos ouvintes opinando, 
criticando, sugerindo e denunciando. Ao longo dos dez anos a Rádio Mais 
FM ocupou um espaço importante no cenário da comunicação no interior 
do Estado do Ceará.   

A rádio está presente em diversos eventos, comemorações, atividades 
sociais, culturais, esportivas e educativas. Sempre bem solicitada para 
divulgar todos os acontecimentos e celebrações. Acompanha todas as 
eleições (municipais e gerais) com uma equipe de repórteres que buscam 
as informações de Iguatu e região de forma imparcial e apolítica na função 
mais coerente de informar com qualidade. Fato esse inédito entre as 
emissoras já existentes, a mesma goza de grande credibilidade junto aos 
ouvintes. 

Projeto Juventude em Cena, Formação para o Trabalho e a Cidadania 

Realizado no período de 2008 a 2009, através de um Convênio de 
Assistência Técnica e Financeira n° 2007/41, entre Banco do 
Nordeste/ETENE e FAJI- Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, 
teve como objetivo principal, contribuir com o desenvolvimento da região 
através da formação pessoal e capacitação profissional de 82 jovens nas 
áreas de esporte e lazer, inclusão digital, trabalho e  
renda, visando o resgate da cidadania e proporcionando a sua inclusão 
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social, criando assim uma rede multiplicadora de ações nas comunidades 
do Município de Iguatu-Ceará. 

Iniciou suas ações em janeiro de 2008 com seleção da equipe de trabalho, 
por meio de análise de currículos e entrevistas individuais. 

A partir da equipe de trabalho construiu se o plano de trabalho adotando 
as estratégias e firmando parcerias com outras instituições públicas e 
privadas para realização das ações. Entre essas parcerias destacam se: o 
Instituto Elo Amigo e SEBRAE que disponibilizaram o espaço para as 
oficinas de formação, o primeiro módulo. O Sindicato dos Comerciários, 
Clube Recreativo Iguatuense e Escola Agrotécnica Federal de Iguatu, hoje 
IFCE, cederam espaço para o segundo módulo, os cursos 
profissionalizantes. 

As temáticas que foram desenvolvidas pelo projeto estavam estruturadas 
em dois módulos: O primeirode formação pessoal com carga horária de 
100horas/aula denominado em, Cidadania, que trabalhou os temas: Meio 
Ambiente, Ética e Cidadania, Relações Interpessoais, Adolescência e 
Sexualidade, Prevenção de DST e AIDS, Empreendedorismo e Orientação 
para Trabalho. O segundo módulo profissionalizante, com carga horária de 
120hora/aula, trabalhou os cursos: Inclusão Digital, Esporte e Lazer, 
Geração de Trabalho e Renda(Gastronomia). Foram formados quatro 
grupos com um total de 82 adolescentes, sendo 44 em informática nos 
turnos manhã e tarde, duas turmas, 19 em esporte e lazer, e 19 em 
gastronomia. Com 60 hora/aula cada turma, totalizando a carga horária 
do projeto 240hora/aula. 

MÓDULO DE CIDADANIA 

Oficina Meio Ambiente: visando intensificar as noções de preservação e 
valorização do meio ambiente trabalhou-se desde a origem e evolução do 
pensamento ecológico até importância de sua preservação para a 
sobrevivência dos seres vivos no planeta.   

Oficina Relações Interpessoais: foi uma das primeiras temáticas a ser 
trabalhada, através de dinâmicas e textos referenciados, dada a sua 
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importância para o bom relacionamento no decorrer do projeto e em 
todos os momentos das vidas dos adolescentes.   

Oficina Adolescência e Sexualidade: foram realizadas nos dias 31/03 e 
01/04 de 2008, objetivando o esclarecimento e reflexão sobre o tema, 
levando os adolescentes a identificarem comportamentos e situações que 
podem ser caracterizadas como sensuais ou sexuais. 

Oficina DST e AIDS: tendo em vista que muitos adolescentes não têm 
abertura com seus próprios pais para tratar sobre o tema foi um momento 
importante de esclarecimentos e troca de informações.   

Ética e Cidadania: foram trabalhadas por Pedro Fernandes e Maria de 
Jesus e teve como objetivo despertar nos adolescentes o sentido da 
cidadania, como ser cidadão numa sociedade capitalista, questões de 
solidariedade e cidadania importância de formar um cidadão. 

Oficina de Empreendedorismo: dando continuidade a proposta de 
geração de trabalho e renda foi realizada a oficina de empreendedorismo, 
mediante a atividade pratica que possibilita discutir e refletir sobre 
conhecimentos necessários á inserção e permanência no mercado de 
trabalho.   

Oficina de Orientação para o Trabalho: seu conteúdo programático 
apresenta orientações sobre as posturas e atitudes exigidas pelo mercado 
de trabalho atual, possibilitando ao educando rever suas estratégias ou 
procedimentos com relação à busca por colocação no mercado de 
trabalho. 

Oficina Elaboração de Projeto: orientar os jovens participantes como 
elaborar projetos e a importância de diagnosticar a realidade social, 
identificando contexto sócios históricos, e compreender relações 
institucionais, grupais, políticas e programas voltados para o 
desenvolvimento social. 

Trabalho com as Famílias: no decorrer das atividades com os 
adolescentes foram realizadas visitas domiciliares e reuniões com os pais 
para esclarecer o objetivo do projeto, a importância do acompanhamento 
dos mesmos para o incentivo da participação e aproveitamento dos 
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adolescentes. Em reuniões foram oportunizados depoimentos dos pais 
que enfatizam a mudança de comportamento dos filhos e a melhoria nos 
resultados escolares. 

 Módulo Profissionalizante: Para consolidar a proposta de geração de 
trabalho e renda, foi elaborado um calendário de atividades nas áreas: 
esporte e lazer, gastronomia e inclusão digital. 

Curso de Gastronomia (geração de trabalho e renda):       O curso de 
Gastronomia, realizado no período de abril a junho de 2008, foi 
trabalhado uma carga horária de 60h/a, pelos instrutores Elizete Regina, 
José Lopes Costa e Dorisvânia Duarte contando com a parceria de Helena 
Buffet. Cursos de Inclusão Digital: Foram formadas duas turmas de 
informática básica onde foram trabalhadas 60h/a em cada curso no 
período de abril a junho de 2008, com a parceria do Sindicato dos 
Comerciários e instrutória de Valter Bezerra Costa. 
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Curso Esporte e Lazer: no período de abril a junho de 2008 foi realizado o 
curso de esporte e lazer que trabalhou atividades de natação, jogos 
educativos, futsal, noções de outros esportes e a importância do 
aquecimento e posicionamento. O curso contou com a parceria da Escola 
Agrotécnica Federal de Iguatu – EAFI e Clube Recreativo Iguatuense – CRI. 
As 60h/a do curso foram trabalhadas pelos instrutores Débora Sobreira, 
Educadora Física  e Antônio Paulino, instrutor de Escola de Futebol. 

 

 

Foi realizado um torneio de futsal objetivando a integração com 
participantes de outros projetos sociais do município como Projeto 
Marcelino Champagnat, AABB Comunidade, Projeto ABC e PETI.  
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Ao concluir o módulo profissionalizante, todos os participantes de acordo 
com a temática trabalhada tiveram oportunidade de vivenciar a prática em 
experiência de 30 dias em parceria com as empresas locais para fortalecer e 
complementar a aprendizagem das oficinas. Em destaque as empresas: 
Tropical Pães, VP Propaganda, Multicores, ICAVEL, Telha Veículos, PC 
Informática, Tropical Pães e Escola de Futebol do Cláudio,O Boticário e 
MagrellaCollection. 

Os jovens inscritos foram todos de baixa-renda, moradores dos bairros 
periféricos da cidade de Iguatu: Santo Antônio, Alto do Jucá, Vila Neuma, 
Vila Moura, Areias, Flores, Cocobó, Cohabs, Veneza, Vila Centenário, 
Jardim Oásis e Verde Park.  

As ações desenvolvidas se moldaram dentro dos princípios das temáticas 
estruturantes, defendidas pela proposta da instituição proponente. Para 
tanto a coordenação do projeto adotou uma metodologia de trabalho 
voltada para os adolescentes onde através da experiência de vida de cada 
um, fossem trabalhadas dinâmicas que educasse e qualificasse a todos. 



 

 

                             Curso de Ética e Cidadania 

 

 

 

Curso de Ética e Cidadania  
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GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA – CURSO   
PROFISSIONALIZANTE  PARA CABELEIREIROS  COM DURAÇÃO 
DE 300  HORA /AULA  ( Corte, Escova, Alisamento e Coloração) 

No final do curso cada participante recebeu um Kit, contendo todos os 
equipamentos para a iniciação dos seus negócios. 

 

 

                  CURSO DE INFORMÁTICA 

 

PROJETO MAIS AÇÃO:  

 

Iniciado em janeiro de 2010, em execução no ultimo sábado de cada 
mês,com o objetivo de se aproximar ainda mais da comunidade, ofertando-
lhe o melhor da informação que venha a melhorar as condições de vida de 
todos, a FAJI (Fundação de Apoio ao Jovem Iguatuense) e, 
respectivamente, a Mais FM propõem  a realização de atividades especiais 
em bairros da cidade de Iguatu, tais atividades irão contribuir direta e 
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indiretamente com o bem estar da comunidade. Direta com ações práticas 
realizadas durante a realização do projeto. Indireta por meio de materiais 
produzidos jornalisticamente que fomentem debates e exponham as 
dificuldades da população. 

Agindo com o intuito de desenvolver, o município de Iguatu, a FAJI 
acredita que estar ao lado da comunidade é fundamental. Visto que suas 
ações podem despertar o primeiro ponto da cadeia de desenvolvimento 
social, que são as pessoas que vivem num determinado grupo. Tendo como 
base a informação, elas terão mais facilidade em interpretar sua realidade. 
E, assim, se sentirão motivadas a tomar decisões proativas. 

Todos os meses uma edição do programa “Mais Debates” será apresentada 
de um bairro ou comunidade rural a ser escolhido por critérios que cabem à 
emissora, por meio de um link. Durante uma semana os repórteres e 
produtores estarão em contato com a comunidade, evidenciando problemas, 
discutindo soluções, reavivando histórias, conhecendo talentos da 
localidade, com o intuito de homenagear a população. O programa 
especial tentará trazer autoridades de diversas esferas para que possam ver 
diretamente o cotidiano das comunidades e dêem pareceres presenciais para 
a solução de diversos problemas. 

Caberá mais diretamente à FAJI o contato com profissionais de áreas de 
prestação de serviços comunitários (corte de cabelo, emissão de 
documentos, serviços médicos, dentre outros) para serem oferecidos 
gratuitamente durante a programação especial. 

METODOLOGIA DO PROJETO 

Primeiro Momento: Encontro com as lideranças locais, para conhecimento 
da comunidade e  para apresentação do projeto. 

Segundo Momento: Visita dos repórteres da MAIS FM à comunidade para 
registro da história, avanços e dificuldades, além da realização de 
entrevistas, filmagens que serão divulgadas na rádio e no site durante o 
período do evento. 

Terceiro Momento: Prestação de Serviços voluntários para a comunidade 
com Instituições parceiras e apresentação do programa Mais Debates ao 
vivo com as lideranças comunitárias. 



 

 

 

Aferição  de pressão arterial e exames de glicemiaAferição  de pressão arterial e exames de glicemia 
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Palestra educativa promovida pela Coelce, sobre consumo de 
energia, acidentes etc.

Sorteio de 300 geladeiras
Ação. 

Apresentação do  PROERD 
às drogas. 

 

Palestra educativa promovida pela Coelce, sobre consumo de 
energia, acidentes etc. 

Sorteio de 300 geladeiras pela Coelce em parceria com o Mais 

PROERD -Programa de combate e prevenção 
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OAB prestando serviços á comunidade

População recebe orientações  júridicas

 

Oficina de Capoeira 

OAB prestando serviços á comunidade 

População recebe orientações  júridicas 
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Serviços prestados à comunidade pelo
FAJI .  Cortes de Cabelo
Serviços prestados à comunidade pelo SENAC e Voluntários da 

Cortes de Cabelo 
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Oficina de Artes Plásticas Oficina de Artes Plásticas  
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Oficina Festa Junina 

Edição Especial do Mais Ação, na comemoração dos 10 Anos da 
Rádio Educativa Mais FM

 

RESULTADOS OBTIDOS:

1 -As ações realizadas podem nos trazer além da consciência da 
comunicação e ação comunitária, alicerce essencial para o 

 

Edição Especial do Mais Ação, na comemoração dos 10 Anos da 
Rádio Educativa Mais FM  - Junho/2017 

RESULTADOS OBTIDOS: 
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desenvolvimento da sociedade, respaldo diante do nosso público. para 
que possamos retirar ainda mais a visão de que os meios de comunicação 
estão situados dentro de estúdios e redações, e possamos usar essa 
ferramenta, que pertence a todos, em prol de benefícios para os mesmos. 

2-  O projeto mais ação oferece a oportunidade  das pessoas receberem em 
sua própria comunidade relevantes serviços prestados por várias 
instituições importantes, além, do conhecimentos e integração entre a 
comunidade e as instituições. 

3- Diante dos problemas  relatados  pelos moradores das comunidades 
durante entrevistas e o  Programa MAIS DEBATE, realizado ao vivo na 
própria localidade, muitos destes problemas foram solucionados. O 
projeto busca a resolução das problemáticas reivindicando das  
autoridades e órgãos competentes. 

 

Projeto Juventude e Cidadania: (Uma questão de desenvolvimento 
profissional e social para a formação de jovens empreendedores).  

 

Seu desenvolvimento transcorreu no período de junho de 2010 a julho de 
2011, mais um convênio de Assistência Técnica e Financeira entre o Banco 
do Nordeste e a Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, seus parceiros 
fundamentais para a realização dos cursos foram:  Sindicato dos 
Comerciários de Iguatu, Instituto Elo Amigo e a Loja O Boticário.  

Com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento da região, através de 
uma formação pessoal e profissional, focada na geração do trabalho e renda 
e na inserção social e econômica de 60 adolescentes e jovens de baixa 
renda de Iguatu, o projeto foi desenvolvido da seguinte forma: Através de 
planejamento das ações, divulgação e inscrições. O processo de seleção de 
deu no período de 19/07 a 12/08/10, constou com o lançamento do edital e 
divulgação através da radio Educativa Mais FM . A seleção dos jovens foi 
realizada, conforme os critérios, idade de 17 a 29 anos, estar cursando ou 
concluindo o ensino médio em escola pública, estar aberto ao trabalho em 
grupo, ter interesse e disponibilidade nas áreas oferecidas. Os jovens 
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inscritos foram todos de baixa- renda, moradores dos bairros periféricos da 
cidade de Iguatu, Santo Antônio, Alto do Jucá, Vila Neuma, Vila Moura, 
Areias, Flores, Cocobo, Cohab´s, Veneza, Vila Centenário, Jardim Oásis e 
João Paulo II. 

A metodologia do projeto foi divida em dois módulos estruturantes: 

As temáticas estruturantes tiveram uma carga horária de 500 h/a, sendo 300 
h/a para o modulo profissionalizante (curso cabeleireiro), 120 h/a para 
curso de informática avançada e 80 h/a para o modulo de cidadania. 

Para o Módulo de Cidadania (80h/a) as oficinas trabalharam o conteúdo 
programáticoem todas as temáticas estruturantes. 

Identidade e Projeto de vida  

Empreendedorismo 

Saúde e Sexualidade 

Trabalho/Emprego 

Relações Humanas   

Trabalho e Renda 

Foram capacitados 20 jovens na área de imagem pessoal(cabeleireiro), 
onde parte deles montaram seu próprio salão. E 40 jovens beneficiários na 
áreade informática.                                                                                                                                                                                                                                           
A FAJI disponibilizou uma sala, situada na Rua Major Pedro Alcântara nº 
66, bairro Cocobó – Iguatu-CE, para o funcionamento da equipe que  
executou o referido projeto, como também o espaço onde foi montado a 
estrutura para realização do Curso Higiene e Beleza(curso de cabeleireiro) 

Para as demais atividades contamos com o Instituto Elo Amigo para as 
oficinas do curso de formação humana e realização do curso de informática 
contou com a parceria do Laboratório de Informática – sede do Sindicato 
dos Empregados no Comércio de Iguatu. 

A FAJI destaca a parceria da loja O Boticário que ministrou uma oficina de 
maquiagem com carga horária de 40hora/aula para a turma de cabeleireiros, 
e as empresas que receberam os participantes da turma de informática para 
passarem 30 dias de vivencia e práticas em experiência, são elas, Mercantil 
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Pai Luiz, Vp Publicidade, O Boticário,Logo Comunicação, 
MagrellaCollection, 

O Projeto Juventude e Cidadania foi de grande importância para os 
participantes gerando aprendizado e participação entre os mesmos, 
principalmente pela realização do sonho do negócio próprio. 

Consideramos de forma imprescindível o apoio do Banco do Nordeste em 
ter financiado a proposta de capacitação dos referidos jovens. 

 

 

 

 



 

22 
 

 

 

 

BLITZ EDUCATIVA CARNAVAL MAIS FM 

Esta ação realiza se anualmente, é uma campanha promovida pela FAJI E 
RÁDIO com o objetivo deconscientizar condutores e foliões para um 
carnaval tranquilo, curtido com segurança. O evento já é fixo no 
calendário anual da fundação. A metodologia é realizada através de 
distribuição de preservativos, amostras de protetores solar, garrafinhas 
para água e panfletos educativos e outros brindes. A campanha conta com 
os seguintes parceiros: O BOTICÁRIO,DEMUTRAN, DIBESA, ZENIR MÓVEIS, 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DO ESTADO, NOVA HONDA, 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL TRADUÇÃO JUNINA DE IGUATU, UNIPLANOS- 
UNIMED E SESC. 

 

Blitz da MaisFM Educativa e parceiros leva animação e informação ao 
trânsito de Iguatu 
 
Na manhã do dia  10 de fevereiro/2018, 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 
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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 lema 
da campanha de paz da Rádio MaisFMEduacativa 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. 
 
Azulão nas ruas! 
 
As duas torcidas organizadas do time do Iguatu também estiveram 
presentes na Blitz Educativa. A Fúria Azul e Mancha Azul levaram vários 
torcedores fervorosos em apoio ao Azulão que segue na disputa da série A 
do campeonato cearense. Além da presença, os torcedores convidavam 
para a compra de ingressos da partida do time. 
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CAMPANHA DA PÁSCOA- Através da loja MagrellaCollection e Cacau  

show a fundação distribuiu cerca de 500 ovos de páscoa para as crianças de 
bairros e comunidades carentes (esta ação é desenvolvida anualmente) e 
tem o objetivo de fazer as crianças carentes felizes e participarem da festa 
pascal.Pastoral do Menor, e Associação de Moradores de Vila Centenário. 

 

 

 

CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM PARCERIA COM SENAC. Em 
2014, a FAJI fechou parceria com o Programa SENAC Gratuidade e 
realizou cinco cursos profissionalizantes no período manhã, tarde e noite. 
Esta parceria apresentou-se como uma ferramenta de auxílio para o alcance 
da missão e valores da fundação, em que configura o compromisso de uma 
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formação humana e profissional. Para cada curso foram selecionados 25 
inscritos, totalizando 125 jovens beneficiados com os cursos. 

Programador de WEB PHP(300 horas). 

Operador de Computador Microsoft Office (183 horas). 

Eletricista Instalador Predial Baixa Tensão (200 horas). 

Manicure e Pedicura(160horas). 

Massagista (240 horas). 
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No  ano de 2017    a  FAJI-SENAC e AMI concluiram  curso de depilação 
para 19 participantes, objetivando a capacitação e inserção destas mulheres 
jovens no mercado de trabalho.  O referido curso contou com uma carga 
horária de 160 h/a, com duração de quatro meses. 

O momento de confraternização  e entrega de certificados ocorreu em clima 
de muita satisfação e alegria pelas participantes do curso.  

 

 

 

PROJETO BLOG SFERA MAIS FM. 

O projeto se desenvolve por meio da oficina do Projeto BlogsferaMaisFM e 
da sua continuidade com os blogs gerados a partir dela para o Portal 
MaisFM. 

A Oficina acontece em 3 palestras: 

- Do Mundo Das Ideias Para a Rede: Blogs e a nova forma de fazer mídia 

Palestra que vai orientar no aprimoramento de projetos e ideias para dar 
mais solidez e também auxiliar na criação de projetos novos, além de 
mostrar o grande campo que temos para ocupar. 

-Fotografia e Vídeo Na Palma da Mão: Do Seu Bolso Para o Mundo 
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Momento voltado para a fotografia que mostra as possibilidades de criação 
e edição disponíveis para celulares, tablets e outros dispositivos portáteis, 
com dicas e sugestões para melhores resultados com o que se tem a mão. 

-Texto e contexto: Escrevendo Melhor Para ir Mais Longe 

Técnicas de escrita e erros comuns que deve ser evitados para tornar o 
conteúdo produzido com uma maior qualidade para agradar ao público. 

A partir da realização da oficina o objetivo é formar e consolidar um grupo 
que será acompanhado e auxiliado pela equipe da MaisFM na realização 
dos seus blogs que farão parte da Blogsfera do Portal MaisFM. 

Por meio dessas ferramentas os jovens poderão divulgar as ações de suas 
escolas, cidades e comunidades e terão na MaisFM um alcance aumentando 
de seu conteúdo. 

Também se busca dar aos jovens mais interesse em melhorar sua escrita e 
texto, itens que lhe serão úteis na vida escolar e incentivar a participarem 
mais ativamente no cotidiano de suas escolas. 

 

PROJETO: STÚDIO LIVRE MAIS FM: Iniciado em 25 de Setembro de 
2015 , executado mensalmente no último domingo do mês com duração de 
duas horas. 

A cidade de Iguatu se destaca na região por ser privilegiada em ter um 
grande número de espaços públicos bem estruturados. A cidade conta 
com praças espalhadas pelo espaço urbano que oferecem uma opção de 
lazer para pessoas de todas as idades, que as utilizam especialmente para 
a prática de esportes como caminhadas e exercícios direcionados. 
Infelizmente muitas das praças da cidade não são muito utilizadas por 
jovens pela falta de opções de lazer e entretenimento. É comum, em fins 
de tarde dos finais de semana vermos praças vazias em vários bairros da 
cidade e um lugar que poderia ser um ponto de encontro e diversão acaba 
ficando esquecido. Nesse contexto surge o Stúdio Livre Mais FM, um 
projeto da Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, FAJI, e realizado pela 
Mais FM Educativa, para movimentar a juventude e dar uma opção de 
diversão para os fins de tarde de domingo para os jovens de Iguatu. No 
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último domingo de cada mês o estúdio da Mais FM vai para alguma praça 
da cidade levando música, brindes e diversão para turma jovem da cidade. 
O projeto busca promover apresentações de bandas e músicos locais, para 
divulgar o trabalho local e incentivar outros jovens a produzir. Além disso 
o projeto busca unir a juventude iguatuense em uma atividade lúdica, de 
conhecer a cidade e seus talentos, além de fazer novas amizades e 
participar da programação da Rádio Mais FM. 

O projeto se desenvolve por meio de apresentações mensais realizadas 
sempre de uma forma itinerante, acontecendo a cada mês em uma praça 
diferente e com um grupo diferente. 
As apresentações musicais devem respeitar os parâmetros da rádio em 
sua programação, portanto não são aceitas músicas de tom pejorativo 
com grupos sociais ou que estimulem comportamentos negativos nos 
jovens. 
As bandas ou músicos interessados devem procurar a Rádio MaisFM 
Educativa para apresentar sua proposta a ser avaliada pela direção da 
rádio e da FAJI. 
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PARTICIPAÇÃO DA FAJI NO CMDCA 

A Fundação de apoio ao jovem de Iguatu - FAJI,  participa dos conselhos 
municipais da (Assistencia Social e Conselho municipal da Criança e do 
Adolescente) 

A fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu-FAJI representa a sociedade civil 
no Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente-(CMDCA), 
foi cadastrada em 2010 e participa ativamente das ações do 
conselho:Campanhas educativas,  comemoração dos 25 anos do ECA - 
Estatuto da Criança e do Adolescente, e eleições para membros do 
conselho tutelar de Iguatu.  A FAJI participou de todo processo seletivo 
para as eleições. O Conselho ministrou uma formação para conselheiros 
que aconteceu em dois dias no SENAC, e contou com a participação da 
Presidente do Conselho. Vale ressaltar a participação do Juiz da Infância e 
da Juventude . 

 
 

10 ANOS DA RÁDIO MAIS FM EDUCATIVA  - 2017 

 

No  ano de 2017, as atenções se voltaram para as comemorações dos  10 
Anos da Rádio MAIS FM Educativa. 

Para  marcar a data a FAJI realizou no último dia 10 de Junho/17 ,um 
grande evento em praça pública. 

A programação constou da realização de uma edição especial do MAIS 
AÇÃO , que contou com várias parcerias locais, onde foram ofertados 
vários  serviços a comunidade, durante uma manhã no centro da cidade, 
além da participação da secretaria de cultura do município que 
abrilhantou a festa trazendo atrações com artistas da terra.  

Encerrando as festividades à noite aconteceu o stúdio Livre especial  em 
comemoração aos 10 anos da rádio MAIS FM Educativa.  A animação da 
festa ficou com a  Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra e apresentação 
das bandas locais   Baião de Terreiro e Igoove. 
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Mais FM 10 anos 

 
Programação especial do projeto Mais Ação; Na imagem, serviço gratuito 
de corte de cabelo ofertado através dos nossos parceiros 

 
 

 
Violeiros subiram ao palco para abrilhantar ainda mais o evento 



 

32 
 

 
Equipe da Rádio Mais Fm em momento com Cícero Damasceno, 56, 
maratonista que fez trajeto Rio de Janeiro – Ceará, passando por Iguatu 

 

 
Fizeram parte do evento parceiros como Unimed, Forever, Endicon, além 
de alunos acompanhados do professor Fabiano, onde fizeram exibição de 
formas interativas de ver a matemática 
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Edição especial do programa Mais Debates; Participação especial de 
parceiros, do Sá Vilarouca e Fátima Carneiro 

Na imagem, Orquestra Filarmônica Estrelas da Serra, o maestro e o 
público da noite 

 
Subiu ao palco a banda Ingroove, composta por músicos de Iguatu e 
região 
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A última banda da noite foi Baião de Terreiro, formada por alguns dos 
músicos da Ingroove e Michel Prudêncio 

 

Para finalizar, um registro da equipe da Rádio Mais Fm e a Orquestra 
Filarmônica Estrelas da Serra 
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RELATÓRIODE ATIVIDADES FAJI – 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 lema 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. 
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-  Campanhas de páscoa em parceria com a Cacau Show; 

 

 

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, comunidades. 

 

 



 

 

Campanhas datas comemorativas 

     Realização de Sorteios de brindes pela MAIS FM

 

MAIS AÇÃO MAIO/18 

Bairro Vila Centenário, por ocasião do 
realizado no dia 1º de maio/2018. 

ampanhas datas comemorativas – mães e pais 

Realização de Sorteios de brindes pela MAIS FM 

ntenário, por ocasião do aniversário do referido bairro
realizado no dia 1º de maio/2018. Foram atendidas mais de 500 pessoas 
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aniversário do referido bairro, 
Foram atendidas mais de 500 pessoas 



 

 

pelos serviços oferecidos à 
mais de 20 instituições, totalizando 80 voluntários.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pelos serviços oferecidos à comunidades, contamos acom a presença de 
mais de 20 instituições, totalizando 80 voluntários. 
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comunidades, contamos acom a presença de 

 



 

 

 

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 500 pessoas , entre crianças,jovens e adultos . Vale 

UNIDADE 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 500 pessoas , entre crianças,jovens e adultos . Vale 
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Realizado no dia 24 de novembro, com ótima participação da comunidade 
local. Foram atendidas  pelos serviços oferecidos ,através de nossos 
parceiros ,mais de 500 pessoas , entre crianças,jovens e adultos . Vale 



 

 

ressaltar a presença da prefeitura municipal 
secretarias prestou relevantes serviços neste evento.

 

CURSOS  PROFISSIONALIZANTES  

Assinatura de Convênio com o S
dos cursos profissionalizantes do SENAC (parcerias já realizadas
Curso p/ depilador; Curso de operador de caixa, curso p/ assistente 
administrativo, curso de piz
técnico em Estética. Foram contemplados  nos cursos profissionalizantes 
do SENAC , 90 jovens encaminhados pela 

 

 

ressaltar a presença da prefeitura municipal de iguatu, que com suas 
secretarias prestou relevantes serviços neste evento. 

CURSOS  PROFISSIONALIZANTES   

Assinatura de Convênio com o SENAC . A FAJI terá participação 
cursos profissionalizantes do SENAC (parcerias já realizadas

Curso p/ depilador; Curso de operador de caixa, curso p/ assistente 
administrativo, curso de pizzaiolo , curso Técnico em Saúde Bucal)

Foram contemplados  nos cursos profissionalizantes 
do SENAC , 90 jovens encaminhados pela FAJI. 
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de iguatu, que com suas 

ção nas  vagas 
cursos profissionalizantes do SENAC (parcerias já realizadas em 2018. : 

Curso p/ depilador; Curso de operador de caixa, curso p/ assistente 
aiolo , curso Técnico em Saúde Bucal);  Curso 

Foram contemplados  nos cursos profissionalizantes 
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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

 Realização de curso de inclusão digital, informática Básica p/ 20 jovens, 
em parceria com a Escola 
oriundos da  ” Campanha sua Nota vale Dinheiro”.

 

CURSO  INCLUSÃO DIGITAL 

Realização de curso de inclusão digital, informática Básica p/ 20 jovens, 
em parceria com a Escola Marista do bairro João Paulo II, com

ampanha sua Nota vale Dinheiro”. 
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Realização de curso de inclusão digital, informática Básica p/ 20 jovens, 
ta do bairro João Paulo II, com recusros 
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ESPECIAL STÚDIO LIVRE 
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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. 
 



 

45 
 

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 

 


