QUEM SOMOS
A Comunidade Solidão fica no município de São Braz do Piauí, no território Serra da
Capivara, que reúne outros 18 municípios e está a 578 km da capital do estado do
Piaui. A comunidade é formada por 170 famílias que vivem em parte da produção
agrícola de subsistência e criação de animais, principalmente caprinos, ovinos e
abelhas de mel. Alguns trabalham no comércio, outros em serviços domésticos e
outros na construção civil. A principal renda da agricultura vem da produção de milho
e feijão. Começou a se formar a comunidade com o nome de Solidão, dado porque
era uma fazenda que só tinha uma casa de taipa. Foi fundada em 1957 pelo seu
primeiro habitante, Jessé Paulino da Silva, que posteriormente a vendeu para Manoel
Raimundo Marques de Oliveira. Este, por sua vez, a vendeu para Moisés Bartolomeu
de Carvalho e seus filhos, que se distribuíram por toda a área da propriedade fixando
residência. O Senhor Moisés, vinha da localidade Ponta da Serra, município de Dom
Inocêncio-PI, procurando novas áreas para subsistência da família, o que aconteceu
por volta de 1957. A partir daí, a localidade começou a se moldar como nos dias
atuais, com o surgimento das casas dos filhos e netos deste patriarca. Já com a
localidade consolidada, em 1986 foi construído um poço tubular na localidade para
abastecer as famílias e diminuir os efeitos da seca na localidade. O poço que tem
uma vazão média de 2000 litros por hora foi realizado no governo Alberto Tavares
Silva, por intervenção do deputado Marcelo Costa e Castro. Em 1993 foi inaugurada
uma escola do município na localidade onde funcionava educação básica durante o
dia. Em 15 de outubro de 1994, foi fundada a Associação Comunitária dos Moradores
e Pequenos Produtores Rurais do Povoado Solidão que teve como seu primeiro
presidente, José Gomes de Carvalho. A associação foi criada através da união de
moradores de 03 localidades vizinhas e de origem comum, localidade Lagoa
Redonda, Sítio Novo e Solidão

O QUE TEMOS

O QUE QUEREMOS

●

Associação Comunitária

●

Ligação da energia eletrica para a
casa de mel

●

Poço artesiano (água salobra

●

Maquinas para a limpeza de
barreiros

●

Plantas frutíferas da região:
acerola, caju

●

Melhoria das estradas de acesso
à Comunidade

●

Trator agrícola

●

Academia ao ar livre

●

Telecentro comunitário

●

Projeto para geração de renda

●

Mini fabrica de doce

●

Curso profissionalizante para
jovem e adulto

●

Motor forrageiro

●

Equipamentos para poços
artesianos

●

Casa de mel

●

Manutenção para o trator agricola

●

Prado de corrida

●

Iluminação pública para a
comunidade

●

Quadra de esporte de chão batido

●

Água potável

●

Cisterna calçadão

●

Queremos um polo esportivo

●

Colmeia de abelha

●

iluminação da quadra esporte de
chão batido e traves de ferro e
redes

●

Cabrinos e ovinos

●

Manutenção para motor forrageiro

●

Curso de informática para jovens
e adultos na comunidade

●

Arrecadação de alimentos

CLASSIFICAÇÃO POR IMPORTÂNCIA:
1. Equipamentos para poços artesianos
2. Melhoria para as estradas
3. Maquinas para a limpeza de barreiros
4. Ligação da energia eletrica para a casa de mel
5. Manutenção para motor forrageiro
6. Arrecadação de alimentos
7. Iluminação pública para a comunidade
8. Água potável
9. Projeto de geração de renda
10. Curso de informática para jovens e adultos na comunidade
11. iluminação da quadra esporte de chão batido e traves de ferro e redes
12. Queremos um polo esportivo
13. Manutenção para o trator agrícola
14. Academia ao ar livre
15. Queremos um polo esportivo

CLASSIFICAÇÃO POR URGÊNCIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Equipamentos para poços artesianos
Melhoria das estradas de acesso à Comunidade
Água potável
Arrecadação de alimentos
Manutenção para motor forrageiro
Ligação da energia elétrica para
a casa de mel
7. Maquinas para a limpeza de barreiros
8. Iluminação pública para a comunidade
9. Curso profissionalizante para jovem e adulto
10. Projeto para geração de renda para sócios da associação
11. iluminação da quadra esporte de chão batido e traves de ferro e redes

12. Academia ao ar livre
13. Curso de informática para jovens e adultos na comunidade
14. Manutenção para o trator agricola
15. Queremos um polo esportivo

CLASSIFICAÇÃO POR VIABILIDADE:
1. Máquinas para a limpeza de barreiros
2. Curso profissionalizante para jovem e adulto
3. Manutenção para motor forrageiro
4. Iluminação pública para a comunidade
5. Arrecadação de alimentos
6. Equipamentos para poços artesianos
7. Melhoria das estradas de acesso à Comunidade
8. Água potável
9. Queremos um polo esportivo
10. Ligação da energia eletrica para a casa de mel
11. Projeto para geração de renda
para sócios da associação
12. iluminação da quadra esporte de achão batido e traves de ferro e redes
13. Academia ao ar livre
14. Curso de informática para jovens e adultos na comunidade
15. Manutenção para o trator

DEMANDA ESCOLHIDA PARA A AÇÃO:
Após os debates, a associação comunitária do Sítio Solidão escolheu duas
demandas para a ação. Primeira ação: arrecadação de alimentos para doar às
famílias mais necessitadas. Segunda ação: recuperação e melhoria das
estradas da comunidade, para facilitar o acesso dos alunos e moradores do
Sítio Solidão à cidade de São Braz do Piauí. Consideramos as duas alternativa
mais viáveis, pois a associação comunitária da comunidade Sítio Solidão tem
parceria com a Câmera dos Vereadores e a Prefeitura Municipal, que vai
disponibilizar uma máquina.

PLANO DE AÇÃO SIMPLIFICADO:
QUAL é a demanda sobre a qual a comunidade vai agir primeiro?
Arrecadação de alimentos
Melhorias nas estrada da comunidade
O QUE será feito para cumprir essas demandas. Que ação será realizada?
O comitê mobilizador e sócios da associação farão arrecadação de alimentos
para fazer as cestas básicas
A Câmara dos Vereadores e a Prefeitura Municipal de São Braz do Piauí
disponibilizou uma máquina pra fazer planeamento das estradas

COMO serão realizadas essas ações?
Por meio de uma parceria já existente com a associação comunitária e a
Câmara dos Vereadores de São Braz do Piauí para a recuperação e melhorias
nas estrada da comunidade, para facilitar o acesso dos moradores e alunos da
comunidade Sítio Solidão.
O comitê mobilizador e associação comunitária do Sítio Solidão se reunirão
para fazer arrecadações de alimentos e fazer cestas básicas para doar para as
famílias com mais necessidades.

QUANDO serão realizadas essas ações?
Entre os dias 27 a 30 de julho para fazer as cestas básicas que serão doadas
no dia 31 de julho para as famílias que mais necessitam.
As melhorias de estradas serão realizadas no mês de agosto, durante três
dias, de 3 a 5 de agosto
ONDE serão feitas as ações?
A entrega das cestas básicas serão realizadas na sede da associação
comunitária.
O planeamento das estradas será realizado da sede do município até a
comunidade Sítio Solidão

