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RELATÓRIO DE ATIVIDADES – FAJI - 2020/2021 

 

 

A FUNDAÇÃO DE APOIO AO JOVEM DE IGUATU- FAJI,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 e cultural 
do município e região. 

 

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

 

Ao longo do seusquase 19 anos de existência dedicou-se a cumprir sua missão institucional de 
“Apoiar e articular os jovens na construção de uma sociedade sustentável, promovendo o 
desenvolvimento pessoal, cultural, social, comunicativo e profissional para a inserção no mercado 
de trabalho”. 

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

Os nossos Valores são “Cultivar o diálogo, parcerias, respeito às diferenças, união, cooperação e 
valorização”. 
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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 portal na Internet oferece informação, 
além da possibilidade de ser ouvida de qualquer lugar do mundo. Com o obj
comunicação local e da região (cerca de 20 cidades do Centro
mais democrática, onde todos os assuntos 
sociedade, oferecendo aos ouvintes garantia de
e igualitária. 

 

Suas ações realizadas destacam
comemorativas e a permanência das parcerias existentes para realização das ações. 

 

Destacamos também com o prog
perguntas a um ou mais advogados enviados pela Ordem dos Advogados do Brasil
Iguatu, que 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 
ouvintes de cerca de 250 mil pessoas
da programação, tratam do interesse público sempre com a participação dos ouvintes opinando, 
criticando, sugerindo e denunciando. Ao longo dos 
espaço importante no cenário da comunicação no interior do Estado do Ceará
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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 

chefes de sua programação. O portal na Internet oferece informação, 
além da possibilidade de ser ouvida de qualquer lugar do mundo. Com o obj
comunicação local e da região (cerca de 20 cidades do Centro-Sul do Ceará), numa comunicação 
mais democrática, onde todos os assuntos são debatidos de forma livre e com a participação da 

aos ouvintes garantia de participação na luta por uma sociedade mais justa 

Suas ações realizadas destacam-se com as programações, campanhas educativas, 
comemorativas e a permanência das parcerias existentes para realização das ações. 

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

e esclarecem dúvidas sobre a área jurídica, previdenciária, tributária, e tantos outros 
sugeridos pelos organizadores e também pelos ouvintes.  

A boa música e a informação de qualidade são nossos principais diferenciais
pessoas em toda região centro-sul. Os assuntos abordados ao longo 

do interesse público sempre com a participação dos ouvintes opinando, 
criticando, sugerindo e denunciando. Ao longo dos quinze anos a Rádio Mais FM ocupou um 
espaço importante no cenário da comunicação no interior do Estado do Ceará
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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 

chefes de sua programação. O portal na Internet oferece informação, 
além da possibilidade de ser ouvida de qualquer lugar do mundo. Com o objetivo de transformar a 

Sul do Ceará), numa comunicação 
debatidos de forma livre e com a participação da 
participação na luta por uma sociedade mais justa 

se com as programações, campanhas educativas, 
comemorativas e a permanência das parcerias existentes para realização das ações.  

rama Mais Justiça que abre o telefone para ouvintes enviarem 
perguntas a um ou mais advogados enviados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Subsecção de 

e esclarecem dúvidas sobre a área jurídica, previdenciária, tributária, e tantos outros 

diferenciais, com uma gama de 
sul. Os assuntos abordados ao longo 

do interesse público sempre com a participação dos ouvintes opinando, 
anos a Rádio Mais FM ocupou um 

espaço importante no cenário da comunicação no interior do Estado do Ceará sendo pioneira na   



 

Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu – FAJI -  Rua Major Pedro Alcântara, 203 - CNPJ: 05.795.944/0001-16   

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

atuação em todas as plataformas de comunicação: Facebook, Instagram, YouTube e no aplicativo 
de mensagens WhatsApp, transmitindo som e imagens.  

 

A rádio está sempre presente em diversos eventos, comemorações, atividades sociais, culturais, 
esportivas e educativas, solicitada que é, para divulgar todos os acontecimentos importante para a 
nossa comunidade.  

 

Acompanhamos todas as eleições (municipais e gerais) com uma equipe de repórteres que 
buscam as informações de Iguatu e região de forma imparcial e apolítica com a missão de informar 
com credibilidade e precisão.  

 

A Mais FM, conta com três programas eminentemente cultural,são eles: “Nosso Povo Nossa gente, 
Nordeste na Mente e o Raízes do Sertão”. Outros destinados a entrevistas e jornalismo, como são, 
por exemplo, o Manhã de Notícias e o Mais Notícias. 

 

No ano de 2021, a FAJI , estruturou e Implantou a TV MAIS que estreou trazendo o programa 
cultural de grande audiência - Raizes do Sertão que comunica e valoriza a cultura do cordel, as 
poesias, os violeiros e as músicas características do nordeste brasileiro.  

 

A PANDEMIA DE COVID-19 

 

Ressaltamos que todas as entidades que desempenham trabalhos com grupos de pessoas 
vivenciaram durante dois anos grandes desafios. O  mundo vivia e ainda vive uma pandemia, 
COVID-19.  

 

Os anos de 2020/2021 foram marcados por muitas incertezas, medo, isolamento social e mortes. 
No Brasil registramos (posição de 15/03/2022) mais de 650 mil vidas perdidas para a doença. O 
lockdown ocorrido durante esses anos parou ou limitou, por vários meses, comércio, escolas, 
igrejas, ou seja, o mundo parou!!!!!. Esta realidade impediu que entidades, instituições que 
trabalham com públicode forma presencial cancelassem suas atividades, todas as açoes foram 
suspensas, conforme normas e decretos estaduais.  

 
A FAJI- Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, fez no início do ano de 2020 o seu planejamento 
de trabalho, considerando a continuidade das ações desenvolvidas nas áreas de cultura,  projetos 
sociais   e  a formação de jóvens para o mercado de trabalho, além de várias outras atividades. O 
planejamento foi realizado no mês de março de 2020. 

 

A primeira atividade da FAJI, foi a realização de um café da manhã com entidades parceiras e 
voluntários para apresentação dos trabalhos da Fundação e o planejamento 2020. Evento que nos 
surpreendeu pelo grande número de participantes 
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FOTOS DO CAFÉ DA MANHÁ COM PARCEIROS DA FAJI EM 27/01/2020

 
 

 

 

 

PROJETO – “IGUATU SEM VIOLÊNCIA: PREPARANDO A JUVENTUDE PARA O MUNDO DO 
TRABALHO” 

 

A FAJI, ao longo de sua trajetória, vem desenvolvendo vários projetos sociais, objetivando sempre 
a inclusão de jovens, na sociedade, trabalhando de modo especial a formação profissional, 
preparando-os para o mercado de trabalho. 

 

No ano de 2019, concorreu ao edital 01/2019 – FIA X CMDCA, do Município de Iguatu-Ce, sendo 
contemplada com um projeto de capacitação profissional para adolescentes e jovens da nossa 
cidade. 

 

O projeto apresentado visa a realização de três cursos:  Cabeleireiro, Manicure e Pedicure e 
Barbeiro, para adolescentes  e jovens das periferias da  cidade de Iguatu. 
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Os referidos cursos foram realizados no período de novembro/2019 a março/2020, no Núcleo de 
Atividades da FAJI, localizado à rua Major Pedro Alcântara, nº 68, no bairro Cocobó, nesta cidade. 

 

Durante o mês de novembro de 2019, foram realizadas as inscrições dos alunos, compra e 
preparação do material a ser usado e confecção das apostilas utilizadas nos cursos e doadas a 
cada aluno. 

 

Concluímos os cursos de Cabeleireiro, Manicure e Pedicure. Todos os alunos foram certificados 
em solenidade realizada na sede do Sindicato dos Comerciários do Município de Iguatu, no 14 de 
Fevereiro de 2020, às 19h. Estavam presentes nesta solenidade a presidenta do CMDCA a Sra. 
Maria Suerda Alves Bandeira, além de outros integrantes do conselho. 

 

Vale ressaltar o sucesso destes dois cursos, pois a FAJI e o CMDCA, através dos recursos do 
FIA,com certeza contribuíram para a profissionalização de aproximadamente 50 jovens e 
consequentemente, oportunizá-los  para entrada no mercado de trabalho. Usamos sempre como 
metodologia de trabalho, direcionar os participantes de nossos cursos às empresas para que 
possam, aperfeiçoar o aprendizado através de um estágio, assim, o fizemos  com vários alunos dos 
cursos acima, sendo encaminhados a diversos salões  de beleza  da cidade. A proposta era que 
ficassem de dois a três meses, o que não foi possível, ficaram apenas um mês, pois no início da 
pandemia, os salões já deixaram de funcionar, metade do mês de março. Temos ótimas 
informações da turma, muitos iniciaram seus pequenos negócios em suas próprias casas.  

 

Infelizmente, a pandemia atrapalhou, mas aos poucos estão retornando ás suas atividades. Temos 
os grupos dos alunos e instrutores no whatsAPP para continuar mantendo  contatos e 
acompanhamento pós curso, uma vez que não poderemos acompanhá-los presencialmente. 

 

Fomos obrigados a suspender o referido curso, em vista o início da pandemia da COVID 19. Todas 
nossas atividades que envolviam pessoas foram adiadas. A nossa Meta proposta no projeto, era 
capacitar 45 jovens, ou seja 15 em cada curso. Fomos bem além, conseguimos inscrever 60 alunos 
no total, nas duas primeiras turmas, Cabeleireiro e Manicure, foram certificados 35 jovens.  

 

Após a conclusão do curso de barbeiro,que só aconteceu em 2021, No dia 04 de novembro de 
2021, a FAJI realizou a cerimônia de entrega de certificados aos jovens concludentes do curso de 
Barbeiro. A solenidade aconteceu na sede do Sindicato dos cemerciários de Iguatu, contou com a 
participação da presidenta da FAJI, Maria de Fátima Sobreira Carneiro, do sócio fundador da 
entidade, José de Sá Vilarouca, familiares dos alunos e convidados. Os jovens participantes do 
curso de barbeiro saem capacitados para o mercado de trabalho no que diz respeito aos cuidados 
com o rosto do homem. 

 

 



 

Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu – FAJI -  Rua Major Pedro Alcântara, 203 - CNPJ: 05.795.944/0001-16   

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

 

A nossa avaliação é de que os objetivos e resultados esperados foram atingidos, pois realmente 
foram capacitados e preparados para este mercado de trabalho. Antes mesmo do final do curso, já 
tínhamos notícias de que alguns participantes já estavam trabalhando como autônomos. 

 

DEPOIMENTOS DOS INSTRUTORES- 

Edi Alves da Silva Oliveira –Instrutora do Curso Cabeleireiro 

 

“Na minha avaliação o curso de cabeleireiro teve um grande aprendizado. Considero que 
90% dos alunos, tiveram muito interesse. Senti, que alguns apresentavam medo de lidar 
com o público, na verdade é uma atividade que exige bastante conhecimento, mas usei 
uma metodologia que  facilitou o crescimento da grande maioria da turma. Até aumentamos 
algumas aulas práticas, para que todos saíssem do curso preparados para exercer a 
profissão. Mesmo com a pandemia, fiquei em contato com todos e afirmo que 40% da turma 
está exercendo a função de cabeleireiro, outros ainda não tiveram oportunidade de montar 
seu próprio negócio ou de trabalhar em parcerias.”  

 

Luana Lima de Oliveira – Instrutora curso de Manicure e Pedicure 

 

“A minha turma de manicure e pedicure , teve um grande aprendizado, alunas dedicadas, 
comprometidas, responsáveis. Afirmo que estão capacitadas para entrar no mercado de 
trabalho. Continuam se exercitando, pois este período de pandemia, dificultou muito. Estão 
retomando os trabalhos e várias já trabalham em sua próprias casas, prá elas mesmas.” 

 

Assim sendo, afirmamos que grande parte dos jovens participantes dos cursos, estão conseguindo 
geração de renda para se e suas famílias, o que nos deixa bastantes felizes com o sucesso dos 
mesmos. Conforme está previsto no projeto, a FAJI entregou a cada participante dos cursos um kit 
básico, com alguns itens, como ferramentas para o início de sua atividades. Reconhecemos não 
ser suficiente para o bom desempenho dos trabalhos. Acreditamos que esse fator dificulta aos mais 
necessitados adquirirem suas ferramentas de trabalho e iniciar suas atividades. 

 

Além do conteúdo proposto para os cursos, a FAJI, ofereceu palestras e rodas de conversa sobre 
empreendedorismo,Cidadania , Relações Humanas interpessoais, e Relações no Trabalho. Temas 
que consideramos de extrema importância para esta juventude ,que na sua maioria vive em 
situação de  vulnerabilidade.  
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Consideramos de grande importância este recurso recebido do CMDCA X FIA, no valor de R$ 
10.000,00, para a realização deste projeto. Cerca de50 jovens de comunidades carentes estão 
preparados e capacitados profissionalmente para o mercado de trabalho na área  da beleza. 
Segmento que cresce e oferece grandes oportunidades de Geração de Trabalho e Renda.  

 

Além das aulas teóricas e práticas, os alunos receberam um Kit básico para iniciaremas suas 
atividades. Alguns destes alunos estão sendo encaminhados pela FAJI para estágio em salões de 
beleza da cidade, como complemento ao aprendizado. Muitos já estão iniciando o seu próprio 
negócio e com bons resultados.. 

 

A nossa avaliação é bastante positiva, pois sem estes recursos seria inviável a realização destes  
cursos. 

 

EDUCAÇÃO E TRABALHO SÃO PILARES PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOSSA 
JUVENTUDE. ” COM POUCO RECURSO  PODEREMOS FAZER MUITO.”  

 

REGISTRO  ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS  

DE CABELEIREIRO E MANICURE EM  14/02/2020 
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FAJIE REPRESENTANTES DO CMDCA 

 

CAMPANHA IGUATU  SOLIDÁRIO - 2020 
 

A campanha Iguatu Solidário, iniciada no dia 23 de março de 2020, por um grupo de empresários 
da cidade e encabeçada por José de Sá Vilarouca, um dos sócios fundadores da Fundação de 
Apoio ao Jovem de Iguatu-FAJI, se unem para prestar solidariedade às famílias pobres do 
município de Iguatu, neste período de isolamento social por conta da pandemia da COVID 19. A 
campanha teve a adesão de várias outras pessoas, além de contar com a parceria do SESC, 
através do seu coordenador Raimundo Neto Carvalho Lima, que fez doação em alimento para 
confecção de cestas básicas. 

 

A coordenação da campanha ficou a cargo da FAJI- Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu. 

 

Podemos afirmar que esta foi a maior campanha de solidariedade já acontecida em nosso 
município, o valor arrecadado foi de R$ 125.327,22 (cento e vinte e cinco mil, trezentos e vinte e 
sete reais e vinte e dois centavos) foram entregues mais de 2.500 cestas básicas às famílias 
carentes, além da doação à Secretaria de Saúde do Município, 100 kits, para teste rápido da 
COVID 19.  

 

Ressaltamos que a Campanha Iguatu Solidário, chegou na hora certa, quando muitas famílias em 
situação de pobreza e extrema necessidade, já passavam fome, vale dizer que todo esforço foi 
feito para que fosse doada uma cesta básica, com vários itens ,boa quantidade e de qualidade. 
praticamente 100% das   cestas básicas foram doadas antes que chegassem os benefícios, ou 
seja, o auxilio emergencial do governo e de outras ajudas. Nos sentimos bastantes felizes pelo 
excelente trabalho e ação de solidariedade realizada nestes quase dois meses. 
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Trabalhamos com três equipes que, incansavelmente, fizeram acontecer a campanha: 

Coordenação de Arrecadação de Fundos e Compra de cestas básicas ( Amauri Carneiro, Sá 
Vilarouca  e o  Aginélio); 

 

Coordenação para identificar e mapear comunidades e famílias  a serem  beneficiadas com as 
cestas básicas ( Fátima Sobreira-Presidenta da FAJI, Patrícia Diniz- Secretária do Trabalho e Ação 
Social do Município, coordenadores dos CREAS, Lideranças Comunitárias, agentes de Saúde e o 
Sr. Ermerson)  

 

Coordenação  Lojistíca, Assumida pelo Kellison e o Greiutonylles, responsáveis pela entrega das 
cestas básicas a cada família em suas próprias casas, tendo em vista que não poderia ter 
aglomeração de pessoas.  

 

Prestaram serviços na parte logística as empresas do Grupo o Boticário, A.C. Aves e a Corbã, 
oferecendo os seus transportes e funcionários, além destas empresas contamos com o apoio da 
Polícia Militar, PROERD e da Rádio Mais FM.  

 

Queremos destacar de modo especial a nossa gratidão aos que fizeram parte deste trabalho de ir 
às comunidades fazer as doações das Cestas básicas, pois, mesmo sabendo dos riscos que 
estavam correndo não mediram esforções para tamanha solidariedade.  

 

Agradecemos a todos que colaboraram com a campanha, seja fazendo suas doações ou se 
envolvendo diretamente nos trabalhos da campanha. 
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REGISTRO DA CAMPANHA IGUATU SOLIDÁRIO – 2020 
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IGUATU CONTRA A FOME 
 

A FAJI, teve engajamento na campanha Iguatu Contra a Fome, realizada por várias entidades do 
município de Iguatu em março/abril do ano de 2021. 

 

Membros da FAJI, juntamente com outras entidades e parceiros assumem, em 2021, acampanha 
de construção de uma casa para uma mulher desabrigada no bairro João Paulo II, que morava em 
casa de papelão. Participaram da campanha Rede do Bem, FAJI e Instituto Dom José Mauro com 
doações pessoais e trabalhos em mutirão.  

 

NATAL CIDADÃO 

 

A campanha Natal Cidadão,uma iniciativa do SESC Iguatu em parceria com várias entidades 
realizam entrega de alimentos às famílias pobres de várias localidades. A FAJI participou da 
logística, doando embalagens para quentinha, indicando as localidades a serem beneficiadas.e 
entrega das quentinhas.  

 

Foram assistidas pela campanha durante o período de 13/12/21 a 20/12/21 as famílias dos 
assentamentos da cidade de Iguatu.  

 

O Natal cidadão ofereceu diariamente 160 quentinhas num total de 1.200 quentinhas.A FAJI se fez 
presente nesse momento de solidariedade e espírito natalino,bem como em outros movimentos de 
assistência social no período pandemia-COVID 19. 

 

Diante desta nova realidade a FAJI, assim como as demais instituições, assumiram ações, voltadas 
para o campo social e assistencial.  

 

Para melhor apresentar as atividades da FAJI, anexamos os relatórios de atividades dos ano de 
2018/2019. 
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