
COMUNIDADE DE OITIS 

FOFA 

FORÇA FRAQUEZA 
Associação Comunitária- Falta de interesse- Pessoas acomodadas 

Capela-Nossa comunidade é 90% católica por esse 

motivo  temos nossa devoção. 

Falta de apoio do poder público 
municipal- Nossa comunidade precisa de incentivo por 

parte da administração. 

Santuário de Mãe Rainha- Nossa comunidade é 

90% católica por esse motivo  temos nossa devoção 

Não valorizamos as nascentes e rios- 

Temos muitas nascentes e rios mais estamos deixando-as 

assoreadas 

Telecentro-Um bem precioso que temos adquirido 

através do COEP. 

Falta máquinas para trabalhar na 
agricultura- O trabalho dos agricultores aqui é 

manual e por falta deinteresse e incentivo falta máquinas.  

Nascente-“Pinga”-Temos nascentes e rios,ponto 

turístico o  Pinga,que até durante o período de estiagem tem 

água em abundância. 

Falta cursos para mulheres, jovens e 
agricultores- Por falta de incentivo e interesse das 

pessoas  

Quadra Poli-esportiva- Espaço comunitário para  

lazer,jogos,reuniões e eventos. 

Uso de agrotóxicos- Sabemos dos malefícios mais 

ainda é usado bastante 

Profissionais de saúde- Nossa comunidade 

conta com vários profissionais destacando técnicos em 

enfermagem. 

Hipertensos e Diabéticos - Por hábitos 

alimentares,sedentarismo e genética a maioria da terceira 

idade são portadoras dessas doenças 

Frutas-=Nossa comunidade dispõe de muitas arvores 

frutíferas 

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

Desperdício das frutas- Temos uma diversidade 

de frutas aqui na comunidade e em tempo de safra tem 

muito desperdício devido a grande quantidade e não temos 

como armazenar 

Artesanato- Algumas pessoas da comunidade 

fazem artesanato,trabalhos manuais como,crochê,ponto 

cruz,etc... 

Falta de incentivo -Principalmente da gestão 

municipal,”secretaria de agricultura” 

Cisternas de placa- Todas as casa possuem 

cisternas para armazenar  água da chuva para ser usada 

no período de estiagem 

Mosquitos- Muitas vezes deixamos de fazer a limpeza 

em nossas casas e quintais no período chuvoso causando 

assim as arboviroses, nossa comunidade já teve um surto 

muito grande de dengue e chycungunia 

Transporte escolar- Lixo ao céu aberto-Não temos coleta 

seletiva,mesmo sabendo dos malefícios essa prática é muito 

comum em nossa comunidade. 

Pássaros nativos- Diferente de outras 

comunidades,na nossa tem aves de várias 

espécies,cantando e alegrando nossa comunidade. 

Falta de Emprego- 

Poço profundo/Água encanada-Uma 

conquista da associação,pois antes aera dificultoso. 

Êxodo rural-Justamente por falta de emprego 

Catequese-Pré adolescentes se preparam para fazer a 

1ª Eucaristia 

 

União-Mesmo com as dificuldades nos unimos para 

conseguir-mos mais benefícios. 
 



Oportunidade ameaça 

Coep-Parceria forte Invasão da área de lazer “Pinga”-Pessoas de 

outras localidade freqüentam e fazem bagunça 

ACB-Associação cristã de base- Entidade 

não governamental que nos orienta a travez de projetos 

comunitários como:horta orgânica,viveiros de mudas etc 

Seca 

Sindicato dos trabalhadores rurais Mosquito da dengue- Muitas vezes falta nosso cuidado 

Ematerce Falta de manutenção nas estradas- Por ser 

um estrada carrosal precisa de manutenção todo ano após o 

período chuvoso e isso não temos 
Terra propícia para plantios e 
plantações diversas. 

Pragas nas lavouras 

Escola profissionalizante- De lá sai grandes 

profissionais aptos a ingressar no mercado de trabalho 

Desmatamento e queimadas 

 Dengue ,zica e chicugunhia 
 Perda das sementes crioulas 

 


