
                               MATRIZ FOFA DA COMUNIDADE PE DA SERRA – SÃO BRAZ DO PI 

                            FORÇAS                       FRAQUEZAS 
 UNIÃO  
comunidade é unidade para fazer as atividade que 
seja de bens coletivos 

FALTA DE BANHEIROS ADEQUADOS PARA 
OS MORADORES 

ASSOCIAÇÃO  
fortalece o envolvimento e participação da 
comunidade para buscar seus direito 

NÃO TEMOS AGUA INSUFICIENTES PARA O 
CONSUMO HUMANOS E PARA OS AMINAS 
BEBER 

CISTERNA 
85 % da comunidade tem cisterna em casa para 
guarda água de consumo 
 

FALTA DE ESGOTO 

POÇOS ARTESIANO  
ajuda muito na época da seca com agua para os animas e 
para  aguar as planta frutiva 

FALTA DE EQUIPAMENTOS AGRICOLA 
para desenvolve com mais facilidade os serviço da roça 

POSTO DE SAUDE  
Facilita o atendimento médico para os moradores 
comunidade 

FALTA DE ÁGUA POTAVEL 
Porque é colocada de carro pipa e não tem nenhum 
tratamento 

DENTISTA  
Temos atendimento 2 vezes por semana para cuida 
dos dentes das mulher e jovens e homens da 
comunidade 

FALTA DE APROVEITAMENTO DA POPA DE 
FRUTAS NATIVAS 
Porque falta parceira para comprar equipamentos  
para fazer o beneficiamento das frutas da 
comunidade e da e da comunidade vizinhas 

FARMACIA  Fica mais fácil  para os moradores 

compra os medicamentos quando precisa. 
COLEGIO INSUFICENTE 
Preogidica a educação das crianças e dos jovens 

da comunidade. 

COLEGIO  

Faz com que os jovens da comunidade tem um  

educação 

FALTA DE MECAMENTO 
no posto de saúda da comunidade porque quando o 
moradores faz um consulta que precisa de remedo ta 
em falta 

CAATINGA 
Tem pastagem para os animas na época do inverno 
e seca 

FALTA DE CAPACITAÇÃO PARA OS JOVENS 
Na areia da agricultura familiar e construção civil para 
o que os jovens permaneça na comunidade  

UMBRU 
 Temos a popa que servi de alimento  
mas ta desperdiçando. 

FALTA DE CURSOS PARA AS MELHER DO 
ARTESANATO 
 

CAPRINOCULTURA  
É um meio de gera renda, e também ser de 
alimentos para a comunidade  

FALTA GUA ENCANADA NA COMUNIDADE 

COMERCIOS  
faz como que os moradores compre os alimentos 
mais perto e também venda  o que produzem sua 
terras 

  

ARTESANATOS  
É um meio de trabalho que as mulher tem 
para gera renda 

FALTA DE TELECENTRO 
 

HORTA ORGANICA 
Serve de alimento de qualidade para os para a 
comunidade 

FALTA DE INTERNT 
Para ter a acesso as informação com rapidez, e 
informar  que na comunidade com mais rapidez 

LOGOAS DE ÁGUA  
Serve para ajunta agua para os animas beber por 
seis meses, e também para o consumo humano 

FALTA MANNUTENÇAÕ NAS ESTRADAS  
Para facilitar o acesso dos moradores ir a 

cidades vender o que produzir no campa. 

CRECHE  MANUTENÇÃO NA LAGO E AÇUDES  

TRANSPORTE ESCOLAR 
Facilita a locomoção dos jovens alunos ir para a 
Cidade estudar 

FALTA MAIS POÇOS ARTESIANOS 



Para melhorar o abastecimento de água para os 
moradores  da comunidade e para os animas 
beber na época da seca 

APICULTURA 
É o meio de trabalho que os moradores tem 
gera renda para a sobreviver 

FALTA DE COLETA DE LIXO 
Para os moradores da comunidade não queima e 
nem jogar nos corgos de agua nem natureza 

 

CASA DE MEL  
Serve para beneficiar o mel com mais qualidade 

FALTA DE SALA DE AULA 
Pregidica o desempenho dos alunos porque as 
sala são pequenas e tão muito cheia 

REFLORESTAMENTO DE PLANTAS NATIVAS  
 

MEDICAMANENTOS PARA HIPERTENCE 
 

 
 

 

 

 

 

 

    OPORTUNIDADE         AMEAÇAS 
EMATER   

Curso para melhoramentos dos rebanhos de 
caprinos e suínos ovinos  

 

FALTA DE CHUVRAS 
IMPEDE QUE OS AGRITORES FAÇA SUA PLANTAÇÕOES 
E NÃO CRIAS AGUA E NEM PASTAGUENS PARA OS 
ANIMAIS 

IPAA  
deu a oportunidade para os moradores da 
comunidade vendar o que produz em suas terras 

UBS  
obras inacabadas  

FIDA 
deu a oportunidade de novo projeto  para o 
desenvolvimento  da comunidade  e gera renda para 
os moradores da comunidade 

UPA 
construçao da inacabada 

AROAMIGO  
Financia empresto para os pequenos agricultores 
compra animas  

QUANTRA DE ESPORTE  
Construção da inacabada  

 

SEBRAE  
Já deu vários cursos  e ainda somos parceiro  
para   novos cursos e  capacitação 

FALTA DE GERADOR DE EMERGIA 
Porque na época que está chovendo a energia acaba 

 

CREDIAMIGO QUEIMADAS 
Ta fazendo que algumas espécies de animais silvestres 
plantas nativa fique em extinção 

  

SENAR EXTINÇÃO DE UMBUZEEIRO NATIVIA 
 

OPERADO DE CELULAR 
Melhorou  um pouca o meio de comunicação da 
comunidade 

 

  

 


