
Em que cidade você mora? 
Campinas-SP Outra

Em que bairro você mora?

Se não morar em Campinas, em que cidade você mora?

Em Campinas, em que bairro  você trabalha ou estuda ?

Quantos anos você tem? Você estudou até que nível?
Até 18 anos Ensino fundamental (antigo 1º grau)
Entre 19 e 30 anos Ensino médio (antigo 2º grau)
Entre 31 e 59 anos Ensino superior completo
Acima de 60 anos Pós Graduação completo

Sua renda familiar está em que faixa?
Até R$2.172,00
Entre R$2.172,01 e R$4.344,00
Entre R$4.344,01 e R$7.240,00
Acima de R$ 7.240,01

Escolha até 3 alternativas abaixo dos principais problemas e qualidades dos bairros e da cidade de
Campinas/SP e, sobretudo, os principais desejos dos cidadãos para a construção de uma cidade melhor e com
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Há excesso de barulho perto de sua moradia.
O trânsito é ruim e há congestionamentos.
Faltam equipamentos de educação (creches e escolas).
Faltam equipamentos de saúde (postos de saúde, hospitais, etc).
Faltam lugares para atividade cultural (teatro, exposição, etc).
Falta comércio local.
Há muita atividade comercial incomodando as residências.
A moradia é cara.
Falta de transporte coletivo.
Faltam boas calçadas para caminhar.
Faltam praças e parques públicos para atividade de lazer e esporte.
As praças e parques públicos estão abandonados.
Os prédios históricos estão sem manutenção.
Condomínios fechados dificultando a mobilidade urbana, o acesso aos espaços públicos. 
Há prédios muito altos, com pouco espaço entre eles, prejudicando a insolação e a ventilação.
O vento provoca muito incômodo nos apartamentos mais altos.
O bairro tem poucos moradores. Parece vazio.
O bairro tem excesso de moradores.

Escolha até 3 alternativas abaixo dos principais problemas e qualidades dos bairros e da cidade de
Campinas/SP e, sobretudo, os principais desejos dos cidadã os para a construção de uma cidade melhor e com
mais qualidade de vida:

1. Entre as opções abaixo, aponte os 3 principais prob lemas DO SEU BAIRRO:



A moradia está longe do trabalho.
Demora muito para ir de um lugar ao outro da cidade.
O trânsito ruim e há congestionamentos.
Faltam equipamentos de educação (creches e escolas).
Faltam equipamentos de saúde (postos de saúde, hospitais, etc).
Faltam lugares para atividade cultural (teatro, exposição, etc).
Falta trabalho ou emprego.
A moradia é cara.
Falta transporte coletivo.
O transporte coletivo não é eficiente e confortável.
Faltam ciclovias.
Faltam boas calçadas para caminhar.
Faltam outros centros comerciais mais perto de cada comunidade, além do centro principal.
Faltam praças e parques públicos para atividade de lazer e esporte.
As praças e parques públicos estão abandonados.
Os prédios históricos estão sem manutenção.
O centro da cidade vem piorando.
Há condomínios fechados dificultando a mobilidade urbana, o acesso aos espaços públicos.
O vento de Campinas provoca muito incômodo nos apartamentos mais altos.
Há prédios muito altos, com pouco espaço entre eles, prejudicando a insolação e a ventilação.
Há bairros residenciais com pouca atividade comercial.
Há muita atividade comercial incomodando as residências.
A cidade é insegura e violenta.

É tranquilo e silencioso.
O trânsito é bom e não há congestionamentos.
Tem escolas nas proximidades.

2. Entre as opções abaixo, aponte os 3 principais p roblemas DA CIDADE DE CAMPINAS:

3. Entre as opções abaixo, aponte os 3 principais q ualidades DO SEU BAIRRO :

Tem escolas nas proximidades.
Tem postos de atendimento médico nas proximidades.
Há lugares para atividades culturais, artísticas e festivas.
Tem muitas árvores que tornam o bairro agradável.
Tem comércio local perto da moradia.
A moradia não é muito cara.
É bem atendido por linhas de ônibus.
Tem boas praças ou parques públicos para atividades de lazer e esporte.
As praças e parques públicos estão bem cuidados.
Os prédios históricos estão preservados.
As edificações têm abertura para as ruas e não tem muros. As pessoas se conhecem.
Há condomínios fechados criando a sensação de segurança para quem mora neles.
Há prédios com altura e espaços suficientes entre eles, gerando boa insolação e ventilação.
O bairro é residencial, com pouca atividade comercial.
Há muita atividade comercial, sem incomodar as residências.



A moradia está perto do trabalho.
O trânsito é bom e não há congestionamentos.
Tem muitas árvores, que tornam a cidade agradável.
Tem comércio perto da moradia.
Tem moradias populares suficientes de baixo custo.
O transporte coletivo atende às necessidades dos moradores.
Há boas calçadas para caminhar.
Há quantidade suficiente de empregos.
Há quantidade suficiente de escolas e creches.
Há quantidade suficiente de postos de saúde e hospitais.
Há quantidade suficiente de lugares para atividades culturais, artísticas e festivas.
Há quantidade suficiente de ciclovias.
Há quantidade suficiente de comércio e serviços nos bairros, para suprir demandas das regiões da cidade.
As praças e parques públicos estão bem cuidados.
Os prédios históricos estão preservados.
O centro da cidade está bem preservado e bem cuidado.
O centro da cidade é atraente, com comércios e serviços importantes.
Campinas é uma cidade sem muros, onde as edificações têm abertura para a rua. As pessoas se conhecem.
Há condomínios fechados criando a sensação de segurança para quem mora neles.
Há prédios com altura e espaços suficientes entre eles, gerando boa insolação e ventilação.
Há pouca atividade comercial perto das residências.
Há atividade comercial e residencial misturada.
A cidade é segura.

1º grupo

Deve ter quantidade suficiente de escolas e creches.

Escolha 3 alternativas de cada grupo que você ache importante para transformar Campinas em uma cidade 
melhor nos próximos 20 anos:

4. Entre as opções abaixo, aponte os 3 principais qu alidades DA CIDADE DE CAMPINAS :

Deve ter quantidade suficiente de escolas e creches.
Deve ter quantidade suficiente de postos de atendimento médico e hospitais.
Deve ter quantidade suficiente de espaços para atividades culturais, artísticas e festivas.
Deve ter quantidade suficiente de empregos.
Deve ter quantidade suficiente de moradias de baixo custo para a população de baixa renda e bem localizadas.
Deve ter quantidade suficiente de praças e parques públicos.
Deve ter quantidade suficiente de árvores nas ruas, gerando mais qualidade ambiental, uma cidade agradável.
Deve ter quantidade suficiente de centros de comércio e serviços para atender cada região da cidade.

2º grupo

A moradia deve estar perto do trabalho.
A cidade deve ser mais compacta, com deslocamentos menores e mais rápidos.
A cidade deve ter um trânsito bom, sem congestionamentos.
Deve ter sistema de transporte coletivo eficiente e confortável.
Deve ter um sistema amplo de ciclovias.
Deve ter praças e parques bem cuidados.
Deve ter prédios históricos preservados e com usos adequados.
Deve preservar e valorizar o centro histórico.
Deve tornar o centro histórico mais atraente, com comércio e serviços importantes.
Deve buscar uma cidade sem muros, onde as edificações têm aberturas para a rua. As pessoas se conhecem.
Deve ter condomínios fechados criando a sensação de segurança para quem mora neles.
Deve ter prédios com altura e espaço entre eles, garantindo boa insolação e ventilação.
Deve ser uma cidade com boa mistura de usos.
Deve ser uma cidade com pouca mistura de usos.


