
 Comunidade de catolé  

fofa 

força Fraqueza 
Associação Comunitária Falta de interesse de alguns=Sempre tem 

pessoas desinteressadas que não pensam do bem 

comum. 

Trabalho Comunitário= uma grande maioria se 

envolve para realizar algum trabalho coletivo. 

Falta de máquinas para trabalhar =o 

equipamento usado na agricultura é o mais 

simples,trabalhamos manual ,não dispomos de 

maquinários que facilitem nosso trabalho. 

Agricultura=90% das famílias trabalham na 

agricultura 

Falta de apoio do  poder publico=A 

secretaria de agricultura do município nada faz para 

incentivar a agricultura. 

Organização=Nossa comunidade é 

organizada,mesmo com as dificuldades temos muita 

força.  

Falta de um banco de 
sementes=Dispomos de vários tipos de 

sementes,nos falta um apoio para criarmos um banco. 

Produção agro ecológica=Temos essa 

produção na comunidade,embora seja de uma produção 

particular e não comunitária,mesmo assim é oferecida 

alimentação para as escolas através do PAA e também 

na feira livre da cidade. 

Falta de área de lazer=Não temos área de 

lazer na comunidade. 

Artesanato=Algumas pessoas da comunidade 

fazem artesanato,trabalhos manuais como,crochê,ponto 

cruz,placas de madeira personalizada “escupida “etc... 

Uso de agrotóxico=Sabemos dos malefícios 

causados pelo agrotóxico, diminuímos muito mais ainda 

há o uso. 

Arvores frutífera=Nossa comunidade dispõe de 

muitas arvores frutíferas 

como:acerola,laranja,manga,maracujá,pinha,caju etc... 

Falta de cooperativa=Se tivéssemos uma 

cooperativa nossa comunidade seria mais desenvolvida e 

reconhecida.  

Poço profundo=Temos água de qualidade 

encanada para todas as casas 

 

Plantas medicinais=Valorizamos uma 

cultura,praticamente em todas as casas dispõem de 

ervas medicinais para cura de simples doenças.  

 

Solo favorável p/ plantação=Nosso solo é 

fértil plantamos e colhemos com abundância. 
 

OPORTUNIDADE AMEAÇA 
Acb-Associação Cristã de 
base=Entidade não governamental que nos orienta a 

travez de projetos comunitários como:horta 

orgânica,viveiros de mudas etc... 

Seca 

Projetos = Perda de sementes crioulas=Temos vários 

tipos de sementes originais 

Cursos e capacitações=Através de parcerias 

fomos  contemplados com vários cursos relacionados a 

agricultura familiar,criatórios de peixe,meio ambiente. 

Desmatamento=De certa forma contribuímos 

para os desastres ambientais. 



Ematerce=Somos assistidos por essa entidade em 

relação a agricultura 

Praga nas lavouras=Insetos  

Agricultura familiar=É o que aprendemos nos 

cursos e capacitações e trabalhamos nesse propósito.  

Abandono das nascentes=Temos muitas 

nascentes rios,riachos mais por conta do nosso 

desinteresse estamos abandonando essa riqueza. 

 


